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INTRODUÇÃO 

 

O jornalismo, segundo Traquina (2004), é a vida em todas as dimensões, um conjunto 

de „estórias‟ de vida, triunfos e tragédias. O jornalismo mostra a vida como ela é, a realidade é 

contada nas notícias. Com a quantidade de fatos que temos acontecendo a todo instante no 

mundo inteiro, o jornalista tem como papel principal selecionar o que é ou não relevante para 

informar à sociedade. Depois de feita essa seleção, os fatos escolhidos são transformados em 

notícia e levado ao público através da televisão, do rádio, dos jornais, da internet, em todos os 

meios de comunicação disponíveis para o „fazer jornalístico‟.  

A proposta é fazer um estudo dos critérios de valores/notícia do programa Profissão 

Repórter através de uma análise composta e exploratória das temáticas de quatro edições da 

atração. Como o informativo é semanal, e em cada edição aborda um assunto diferente da 

anterior, buscamos compreender como é feita essa escolha de temas para cada programa. 

Quais são os valores/notícia que predominantes. 

O Profissão Repórter, transmitido pela Rede Globo de Televisão, iniciou como um 

quadro semanal em 2006 no programa dominical Fantástico e, em 2008, tornou-se um 

programa fixo na grade de horários de uma das maiores emissoras de televisão do país. Hoje, 

o informativo vai ao ar toda terça-feira, às onze e meia da noite na Rede Globo, e tem cerca de 

trinta minutos de duração. O programa é reprisado aos sábados, às seis e meia da tarde, no 

canal fechado Globo News.  

O informativo tem formato inovador, mostra diferentes olhares de uma mesma história 

em um misto de diversos formatos jornalísticos entre documentário, série de reportagens e 

grande reportagem. Além disso, cada semana uma temática diferente é abordada, uma mistura 

de editorias que vai desde o jornalismo cultural até o esportivo. 

 Outro fator que diferencia o Profissão Repórter dos demais programas jornalísticos é 

que o experiente jornalista Caco Barcellos comanda uma equipe de jovens repórteres recém 

formados em jornalismo, os quais vãos às ruas para mostrar o mesmo fato sob diferentes 

ângulos. Cada repórter tem sempre uma missão a cumprir, envolvendo a busca pela notícia até 

a apresentação do produto final. Um jeito novo de fazer jornalismo que acaba chamando 

atenção dos mais distintos estilos de telespectadores, atingindo os mais diversos públicos. 

A importância deste trabalho para o campo de pesquisa em jornalismo está na reflexão 

sobre as escolhas que temos que fazer na nossa profissão, definindo sobre o que o público 

deve estar informado. Desse modo, os critérios de noticiabilidade e os valores/notícia são 

estudados, a fim de propor uma observação sobre quais os valores predominam nas escolhas 
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dos temas a partir dos quais o programa é desenvolvido em cada edição. Serão analisadas 

quatro edições do Profissão Repórter, através da análise de conteúdo. 

A pesquisa é composta por três capítulos. No primeiro é dado um breve histórico sobre 

televisão no Brasil e no Mundo; a importância da TV para a sociedade; as categorias, formatos 

e gêneros definidos por Aronchi de Souza; e o que é documentário e reportagem. No segundo 

capítulo uma introdução sobre os critérios de noticiabilidade e quais são os valores/notícia 

segundo Mauro Wolf. No terceiro e último, a metodologia que é utilizada na pesquisa seguida 

pela análise dos quatro programas escolhidos.   
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1  BREVE HISTÓRICO: A TELEVISÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

A origem da palavra televisão vem da junção de tele (grego) que quer dizer distância e 

visione (latim) que significa visão. Não se pode dizer precisamente quem inventou este 

equipamento, pois vários cientistas contribuíram para o seu surgimento, mas a idéia principal 

desses estudiosos era transmitir imagens e sons a longa distância. Os estudos começaram no 

século XIX, no ano de 1873, com o inglês Willoughby Smith, passando por Paul Nipkow em 

1884, Arbwehnelt e Boris Rosing já no século XX em 1906, John Baird em 1920, chegando a 

1928 quando surgiu a primeira televisão. 

Em março de 1935 foi feita a primeira transmissão televisiva na Alemanha, sendo 

transmitidos os Jogos Olímpicos de Berlim, e em novembro do mesmo ano foi a vez da 

França. Na Rússia a televisão entrou em funcionamento em 1938 e nos Estados Unidos em 

1939.  

Durante a Segunda Guerra apenas a Alemanha continuou com as transmissões, mas 

tudo foi normalizado no fim do combate. Até então a imagem da televisão era em preto e 

branco. As primeiras televisões a cores surgiram nos EUA em 1954.  

No Brasil, a pré-estréia da televisão foi um pouco tardia, em 3 de abril de 1950, com 

uma  apresentação de Frei José Mojica e as imagens assistidas em aparelhos instalados no 

saguão dos Diários Associados. Mas foi no dia 28 de setembro que a TV Tupi de São Paulo, 

canal 3, foi inaugurada sob o comando de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. O mesmo já 

controlava uma cadeia de jornais e emissoras de rádios chamada Diários Associados. No 

mesmo ano foi ao ar o primeiro telejornal da televisão brasileira, “Imagens do Dia”. Em 1951, 

um ano após a chegada da televisão no Brasil, já havia cerca de sete mil aparelhos espalhados 

entre São Paulo e Rio de Janeiro. No dia 20 de janeiro de 1951, a TV Tupi do Rio de Janeiro 

começa a funcionar.  

Em 1952, foi inaugurada a TV Paulista, canal 5, pertencente às Organizações Victor 

Costa e, no ano seguinte surgiu a TV Record de São Paulo. A partir daí foram surgindo novas 

emissoras como a TV Excelsior, TV Gaúcha, TV Rio, e novos programas de televisão entre 

eles a primeira telenovela da televisão brasileira transmitida pela Tupi, “Sua vida me 

pertence”; o primeiro seriado transmitido pela TV Record, “Capitão 7”; e o sucesso do rádio 

que foi adaptado para TV e fez grande sucesso na época, “Repórter Esso”. 

 

1.1 A importância da televisão na sociedade 
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A televisão tornou-se desde o seu surgimento uma importante ferramenta de 

comunicação, sendo um dos principais meios de divulgação de lazer, idéias e principalmente 

informação. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

televisão está presente em 90% das residências brasileiras. E é através desse importante meio 

de comunicação, com os inúmeros programas jornalísticos, que a grande maioria da população 

do país mantém-se informada diariamente.  

Além disso, a TV exerce um forte papel na educação, com programas especialmente 

voltados para a educação, como exemplo: os telecursos.  A televisão, um veículo de massas, 

consegue unir informação, educação, cultura e entretenimento na programação diária. São 

novelas, programas infantis, programas de auditório, telejornais e muito mais. O telespectador 

quer sentir-se cada vez mais informado. 

Os telejornais são os principais responsáveis por manter o público informado todos os 

dias. Segundo Vizeu, os telejornais funcionam como uma janela para a realidade, mostrando 

um mundo que, às vezes, pode parecer caótico, mas ao mesmo tempo a vida continua na sua 

normalidade. 

 

Ao sentarem-se nos sofás de suas casas ao final de um dia de trabalho, as pessoas 

procuram, além de informar-se sobre o entorno, ter a segurança de que o mundo lá 

fora, apesar dos conflitos, das tensões, da falta de emprego e da insegurança, é um 

mundo no qual é possível de se viver. O noticiário televisivo desempenharia o papel 

de um desses lugares de segurança. (VIZEU, 2008, s/p.) 

 

Os telejornais mostram notícias do mundo real, os fatos como eles são por mais duras 

que sejam, mas no fim mostram uma matéria mais descontraída para levantar o ânimo, e assim 

deixar o telespectador mais confiante. Acabam tornando-se locais de referência. 

 

1.2 Categorias, Gêneros e Formatos 

 

A separação dos programas de televisão em categorias é necessária para que seja 

possível classificar os gêneros correspondentes, assim havendo um processo de identificação 

do produto.  

Em pesquisa feita por Aronchi de Souza (2004), o autor faz a classificação das 

categorias, dos gêneros e dos formatos dos programas da TV brasileira. O autor afirma que o 

formato de um programa está sempre associado a um gêneros, assim como o gênero está 
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diretamente ligado a uma categoria. Aronchi de Souza utiliza outros autores, como Lúcia 

Santaella, para chegar a um conceito próprio de categorização. 

O autor cita a pesquisa da Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e 

Culturais (Abepec) definida por Marques de Melo junto com outros profissionais. O resultado 

mostra que a televisão brasileira é quase que exclusivamente um veículo de entretenimento, 

“para quase 10 horas de programas exibidos, 8 se classificam nessa categoria. 

Complementarmente, ela dedica 1 hora a programas informativos (jornalísticos) e 1 hora a 

programas educativos ou especiais” (Souza, 2004, p.39). Sendo assim, Marques de Melo 

classifica três categorias que abrangem a maioria dos gêneros: entretenimento, informativo e 

educativo. Uma quarta categoria é tratada na pesquisa como “especiais”. São classificados 

nessa categoria programas infantis, religiosos e outros. 

 

No Brasil, os “especiais” são produções exclusivas e inéditas apresentadas pelas 

emissoras como programas diferenciados, que podem ser de vários gêneros. 

Musicais, minisséries e entrevistas são algumas dessas produções chamadas 

“especiais” pelas redes brasileiras. (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.39) 

 

Entre as categorias definidas pelo autor estão: entretenimento, onde fazem parte os 

programas de auditório, culinária, desenhos animados, filmes, programas de competição, 

humorísticos, infantis, musicais, novelas, entre outros; informação, com programas de debate, 

documentários, telejornais e entrevistas; na categoria educação estão os programas educativos 

e instrutivos; na categoria denominada como outros estão incluídos programas especiais, 

eventos e religiosos. 

Optou-se aqui por utilizar a categorização de Aronchi de Souza, por compreender-se 

que é uma conceitualização adequada ao conceito do trabalho já que o autor diz que qualquer 

que seja a categoria de um programa de televisão ele deve sempre entreter, mas ao mesmo 

tempo educar e informar.  

Como a pesquisa trata sobre valores/notícia de um programa jornalístico, vamos nos 

ater a categoria informativa.  

 Essa categoria é composta por quatro gêneros: debate, documentário, entrevista 

e telejornal. Aronchi de Souza mostra uma visão geral sobre o telejornalismo, programas que 

apresentam características próprias e evidentes, com apresentador em estúdio chamando 

matérias e reportagens sobre os fatos mais recentes.  
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No gênero telejornalismo encontramos recursos e formatos que são utilizados como o 

formato ao vivo, onde a transmissão é feita em tempo real; debate quando a produção do 

programa presume uma discussão entre vários participantes, que podem ser convidados e até 

mesmo o próprio público, sobre o mesmo assunto. Entre os formatos utilizados encontramos 

também a reportagem e o documentário, os quais serão os próximos assuntos a serem tratados. 

A primeira é aplicada principalmente no telejornalismo e é de curta duração, já a segunda 

pode ser encontrada em um programa especialmente voltado para o formato e a sua duração é 

mais longa.  

O formato que deu início ao telejornal foi o noticiário, com um apresentador lendo 

textos para a câmera, sem nenhuma imagem ou ilustração. Hoje, o telejornalismo continua 

seguindo essa fórmula básica, um ou dois apresentadores lêem os textos, mas diferente do 

início, são apresentadas reportagens externas realizadas pelos repórteres, ao vivo ou gravadas. 

Os principais telejornais também têm a presença de comentaristas especializados tratando de 

diversos assuntos como cultura, política e/ou esporte. Esses informativos, na sua maioria, são 

transmitidos ao vivo, pois assim dão um tom de atualidade. 

Inserido na categoria entretenimento está o gênero revista, que atualmente tem se 

unido ao telejornalismo. Neste gênero, há um apresentador em estúdio que apresenta os 

assuntos em diferentes formatos com inúmeras atrações (telejornalismo, humorístico, 

musicais, variedades, reportagens, etc.), podendo assim garantir a multiplicidade de assuntos e 

informações. A formatação do gênero revista é semelhante com os programas de variedades, 

mas o diferencial é que este gênero tem comprometimento maior com a categoria informativa 

do que com a de entretenimento. Os telejornais em formato de revista eletrônica permitem que 

o público se mantenha informado. Geralmente são apresentadas por dois jornalistas no estúdio 

que interagem entre si, mostrando reportagens externas gravadas ou ao vivo, entrevistas, 

comentaristas, assim como o telejornal. Porém, para descontrair, apresenta interatividade, 

artes, lazer e espetáculos.  

São novos gêneros que tem inovado o telejornalismo atual, assim como o programa 

Profissão Repórter que possui um formato inovador de fazer jornalismo. Para um programa ter 

sucesso e audiência é necessário investir em diversos gêneros e formatos, pois além de 

informação, o público busca também entretenimento de qualidade.  

 

1.3 Documentário e Reportagem  
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Nos programas de televisão o formato é o que possibilita em definir o gênero, e 

segundo Aronchi de Souza (2004), vários formatos constituem um gênero e esses gêneros 

reunidos formam uma categoria, as quais já foram abordadas no início deste trabalho. O ponto 

que tratamos agora são as características de documentário e reportagem, ambos fazem parte da 

categoria informativa classificada pelo autor. O objetivo é definir o programa Profissão 

Repórter, e assim saber a qual destes dois gêneros ele pertence. 

Os documentários tratam de assuntos que apresentam certa importância cultural, 

social, política, história, científica ou econômica, e até mesmo aprofundam temas do nosso 

cotidiano vistos de uma perspectiva crítica. Esse gênero teve início no cinema, mas saiu das 

salas de exibição para a televisão cumprindo o mesmo papel informativo e ideológico. 

Atualmente temos nos deparado muito com documentários tanto na TV aberta quanto em 

canais fechados, alguns são com conteúdos específicos do gênero. A proposta principal de 

todo documentário é buscar o máximo de informação possível sobre o assunto, devido a isso, 

o seu tempo de duração é maior que o de reportagens apresentadas nos telejornais, e o seu 

objetivo é convencer o telespectador de que as informações que estão sendo apresentadas são 

verdadeiras. No Brasil, os programas de TV aberta que podem se adequar ao gênero são 

Globo Repórter (Globo) e SBT Repórter (SBT), e canais fechados e internacionais podemos 

citar Discovery Channel e National Geographic. Os motivos do gênero não ser produzido por 

mais redes de televisão são o seu alto custo de produção, pois ele exige maior número de 

imagens em locais diferentes; e necessita de muito mais fontes e entrevistas.  

De acordo com Souza o documentário pode ter um formato quando for utilizado por 

outros gêneros como esportivo, político e especial, sem perder as características. Além disso, 

o documentário pode apresentar diversos formatos dentro do próprio gênero, como: 

entrevistas, debates, narração em off
1
 e videoclipes. Esse acréscimo de formatos permite que a 

produção não se torne cansativa e apresenta de forma variada as informações colhidas de 

diversas fontes. 

Os documentários carregam a bandeira do prestígio de suas emissoras, pois são uma 

demonstração da qualidade dos programas do departamento de telejornalismo. O 

documentário é a antítese da ficção, da fabricação de fantasia. (ARONCHI DE 

SOUZA, 2004, p. 145) 

 

A reportagem se distingue da notícia, essa é atual, imediata e urgente, já a reportagem 

não precisa necessariamente ser urgente ou imediata, necessita de tempo para apuração, 

                                                 
1 Texto feito pelo repórter com base nas imagens oferecidas pela equipe de reportagem. 
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captação de imagens e edição. Segundo Curado (2002), a reportagem é uma maneira de contar 

uma história que exige diversos recursos técnicos e as informações podem ser passadas ao 

vivo ou gravadas. O importante, destacado pela autora, é que o estilo do repórter ajuda na 

concepção do formato da reportagem que ele produz, mas nunca pode fugir das exigências 

básicas da comunicação que é clareza, objetividade, imparcialidade e precisão: a clareza 

permite que a notícia chegue ao seu destino sem nenhum tipo de erro, a notícia não pode 

deixar seu telespectador com dúvidas, caso contrário ela não foi passada com clareza; a 

objetividade é dada com textos curtos e diretos, sem palavras de difícil entendimento e muitas 

“voltas” sobre o acontecimento; a precisão mostra se foi feita uma boa apuração do fato, é a 

exatidão com que a notícia é transmitida; e a imparcialidade é importante para o público saber 

as duas versões da história, o repórter não pode se posicionar contra ou a favor de alguma 

coisa, deve sempre mostrar os “dois lados da moeda”. Para fazer uma reportagem, o repórter, 

o cinegrafista, o produtor e o editor se indagam sobre para quem o programa se destina e qual 

o tempo reservado para a sua edição.  

Existem reportagens longas que acabam sendo divididas em diversos segmentos e que 

geralmente são exibidas nos telejornais. De acordo com a autora são construídas a partir de 

um tripé: tensão, plasticidade e atualidade.  

 

A tensão tem como objetivo manter o telespectador “ligado”, como no folhetim; a 

plasticidade envolve a audiência- não é preciso que sejam cenas bonitas, mas que 

sejam cuidadas- bem iluminadas e preparadas com determinação; a atualidade, da 

natureza do jornalismo, fisga a atenção inicial da audiência pelo “fato novo”. 

(CURADO, 2002, p.96)  

 

Na obra de Cruz Neto (2008), ele cita a opinião de outros autores sobre notícia e 

reportagem, e diz que o que distingue os dois gêneros é o senso comum do profissional. O 

autor destaca Medina, ela diz que a diferença entre notícia e reportagem é o tempo da ação e o 

processo de narrar. Mas os dois gêneros exigem características semelhantes como: 

curiosidade, interesse do público e consequência. 

O documentário e a reportagem fazem parte da mesma categoria, a informativa, 

classificada por Aronchi de Souza. As duas se assemelham em vários pontos característicos, 

como a escolha da temática, a apuração, e a edição de imagens. O tema é escolhido através da 

definição do público ao qual o material será dirigido. A apuração, como qualquer material 

jornalístico, deve ser feita de maneira precisa e a edição de imagens permite arranjos e efeitos, 

mesmo que esse aspecto seja mais comum nos documentários. 
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 Mas elas se diferem em outros pontos como: no tempo, no modo de exibição, na 

produção e na abordagem do assunto. Enquanto uma é específica para televisão a outra pode 

ser apresentada na TV e no cinema. O documentário pode ter um posicionamento, deixando 

de lado a imparcialidade. Já na reportagem o essencial é o repórter mostrar os dois lados, ou 

mais, do fato. As duas têm tempo de produção longo, mas na reportagem esse tempo é menor 

em relação ao documentário, esse pode ser produzido durante meses ou anos.  

Então, o objeto de estudo em questão é caracterizado por estar entre as duas categorias, 

documentário e reportagem. O programa Profissão Repórter abrange características próprias 

que são intermediárias entre as categorias citadas acima. 
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 2 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

Todo o fato para tornar-se notícia deve ser separado e selecionado. Essa seleção 

implica um conjunto de critérios de relevância para cada acontecimento. Segundo Wolf (2003) 

essa escolha apresenta a capacidade do fato em virar notícia, “é constituída pelo conjunto de 

requisitos que se exige dos acontecimentos para adquirirem existência pública de notícia” 

(Wolf, 2003, p. 190). 

Assim sendo, surgem os critérios de noticiabilidade que Wolf (2003) define da 

seguinte maneira: 

A noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos 

com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, 

quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de fatos, uma 

quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. (WOLF, 2003, p.190) 

  

Na análise do objeto de pesquisa é necessário saber o que é noticiabilidade, pois o 

objetivo do estudo é saber quais os critérios utilizados para a escolha das pautas do programa 

Profissão Repórter.  São inúmeros os fatos que acontecem todos os dias, e por isso a 

importância de existir a seleção para saber o que é notícia ou não.  

Muitas vezes, o pouco tempo destinado para certos acontecimentos nos notíciários e 

demais programas de televisão, faz com que os assuntos não sejam tratados com 

profundidade, dificultando assim a compreensão dos fatos apresentados como notícia, fazendo 

com que muitos elementos acabem ficando fora dessa seleção. O programa Profissão Repórter 

se diferencia dos demais por dar cobertura especial a diferentes temas em cada edição. Uma 

cobertura aprofundada desses acontecimentos que se tornam notícia. 

A maioria das notícias apresenta informações incompletas sobre o fato, divididas entre 

notícias breves e longas. As longas muitas vezes apresentam detalhes desnecessários e não 

mostram as causas do acontecimento, já nas breves esse fator é tratado de forma concisa. 

Traquina (2004) aborda a notícia como o resultado de um processo de produção, definido pela 

percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima (os acontecimentos) em um produto 

final (as notícias). 

Entendendo a noticiabilidade como o conjunto de elementos utilizados pelas empresas 

jornalísticas para controlar e administrar a quantidade de fatos que irão virar notícia, podemos 

dizer então que os valores/notícia, que será o próximo assunto tratado, é um importante 

componente da noticiabilidade. 
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2.1 Valores/notícia 

 

Os valores/notícia podem ser definidos como componentes da noticiabilidade, esses 

valores são os que definem a relevância para que um fato torne-se notícia e acabam facilitando 

a escolha dos critérios noticiosos. Segundo Wolf (2003), “esses valores constituem a resposta 

à pergunta seguinte: quais os acontecimentos que são considerados suficientemente 

interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em notícia?” (Wolf, 2003, 

p. 195). Esse critério de relevância é analisado ao longo de todo processo de produção, desde 

o início do acontecimento até a transformação do mesmo em notícia.  

Para Golding-Elliott (1979, apud Wolf, 2003, p. 202), os valores/notícia podem ser 

utilizados de duas maneiras: primeiro como critério para selecionar do material já escolhido, 

mostrar quais os elementos são dignos de serem incluídos no produto final, a notícia; e 

segundo, funcionam como “linhas-guia” para a apresentação do material, dizendo o que deve 

ser enfatizado na notícia e o que deve ser omitido. 

Segundo Wolf (2003, p. 207), os valores/notícia derivam de quatro situações: 

a) características substantivas da notícia, o conteúdo: transformação do 

acontecimento em notícia; 

b) a disponibilidade do material e os critério relativos ao produto informativo: 

processo de produção e realização da notícia; 

c) o público: a imagem que os jornalistas tem sobre os receptores da notícia; 

d) a concorrência: relações que existem entre os meios de comunicação no 

mercado informativo.  

Para Wolf (2003), os valores/notícia são divididos em cinco categorias: 

 

1.3.1 O interesse e a importância da notícia 

 

Dizer apenas que uma notícia é escolhida por ser interessante ou importante não é o 

suficiente, por isso o critério substantivo é baseado em quatro argumentos: 

 

1.1)Grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento 

noticiável: quanto maior for o nível de influência das pessoas envolvidas no fato, 

maiores são as chances do acontecimento se tornar notícia; 
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1.2)Impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional: o fator que determina 

a importância de um acontecimento é a sua capacidade de influenciar sobre os 

interesses do país. Para ser noticiável, o acontecimento deve ser significativo para 

qualquer pessoa, independente do contexto cultural do telespectador. Relacionada a 

esse fator está valor/notícia proximidade que deve ser levado em conta ao noticiar um 

acontecimento; 

 

1.3)Quantidade de pessoas que o acontecimento envolve: a visibilidade do fato 

é maior quando há muitas pessoas envolvidas e se existe algum nome conhecido 

envolvido; 

 

1.4)Relevância e significatividade do acontecimento em relação aos 

desenvolvimentos futuros de uma determinada situação: as notícias se tornam 

relevantes quando são baseadas em interesses humanos.  

 

2.1.2 Produto e disponibilidade de materiais 

 

Essa segunda categoria dos valores/notícia trata sobre a disponibilidade de materiais. 

Quanto à disponibilidade, Golding-Elliott (1979, apud Wolf, 2003, p. 216) diz que é 

necessário saber se o fato é acessível aos jornalistas, e se há capacidade de ser coberto, já que 

em algumas situações o acontecimento não tem facilidade de acesso aos profissionais da 

comunicação. Com essa dificuldade de ter acesso a alguns fatos é difícil fazer uma boa 

cobertura do acontecimento, prejudicando assim o profissional, que não consegue apurar as 

informações, e o público, que fica sem saber sobre o que acontece. 

Em relação ao produto, esse critério é aplicado em cada nova notícia, e quanto menos 

importante for fato noticiado, mais esse critério entra em jogo. A notícia, mesmo depois de 

pronta ela ainda passa por avaliações, é quando o jornalista junto com o editor vai decidir se o 

assunto é relevante para ser levado a público ou não. 

Golding-Elliott (1979, apud Wolf, 2003, p. 217) inclui nessa categoria o critério da 

brevidade, no qual o jornalista deve ser breve e objetivo quando escreve seu texto.  

 Mauro Wolf (2003, p. 218) cita cinco critérios de qualidade de um produto do 

jornalismo televisivo determinados por Gans (1979, apud Wolf, 2003, p. 218): 

- a ação: a notícia é melhor quando ilustrada de modo visual; 



 

 

22 

- o ritmo: quando a notícia se encontra sem ação, recorre-se a outros procedimentos de 

exposição e apresentação; 

- o caráter exaustivo: o maior número de dados possível sobre o acontecimento, de 

todos os pontos de vista; 

- a clareza da linguagem: deixar claro para o telespectador o que está sendo dito; 

- os padrões técnicos mínimos: balanceamento, a composição equilibrada do noticiário 

em conjunto.  

 

2.1.3 Critérios relativos ao meio 

 

Segundo Wolf, na informação televisiva a noticiabilidade de um fato é relacionada 

também a possibilidade desse acontecimento fornecer um “bom” material visual, imagens que 

sejam significativas e que ilustrem os pontos de destaque da notícia. 

 

Na informação televisiva, a avaliação da noticiabilidade de um acontecimento 

concerne também a possibilidade de ele fornecer um “bom” material visual, ou seja, 

imagens que não apenas correspondam aos padrões técnicos normais, mas que 

também sejam significativas, que ilustrem os pontos de destaque do evento 

noticiado. (WOLF, 2003 p. 219) 

 

Mas um produto de qualidade não requer apenas imagens, mas também um texto breve 

e objetivo com a finalidade de informar e entreter o público ao mesmo tempo. Na televisão a 

imagem é tão importante quanto o texto, quanto mais conciso for o texto e mais ilustrativa a 

imagem, melhor será a compreensão do telespectador. É importante que o público entenda 

claramente o que está sendo informado, a união de texto conciso e imagens evidentes facilitam 

que o público compreenda a informação.  

 

2.1.4 Quem é o público? 

 

Wolf (2003) afirma que os jornalistas sabem muito pouco sobre o seu público, mesmo 

havendo pesquisas de audiência eles não conhecem para quem escrevem. Para Gans (1979 

apud Wolf, 2003, p. 222) quanto menos o jornalista souber sobre o público melhor, pois ele 

tem o dever de informar e não de agradar o telespectador.  
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Em relação a isso as coisas mudaram, pois atualmente os meios de comunicação têm 

mantido contato direto com o seu público, seja através de redes sociais ou por e-mail. Os 

informativos estão cada vez mais preocupados com a opinião da população, como é o caso do 

programa Profissão Repórter em que o telespectador pode manter contato com a produção 

através do site e dar sugestões de pautas para outros programas e até mesmo fazer elogios ou 

críticas, essa estratégia de aproximação tem sido vista com bons olhos pelos telespectadores 

que conseguem cada vez mais demonstrar quais são as informações do seu interesse.  

 

2.1.5 A concorrência e o “furo de reportagem” 

 

Os meios utilizados para conquistar audiência são inúmeros, desde o scoop (furo de 

reportagem) até a criação de novos programas e formatos. A concorrência acaba entrando em 

disputa para chamar mais público, e essa competição entre programas televisivos contribui 

para a criação de modelos de referência. Assim sendo, a credibilidade de um informativo faz 

com que se torne exemplo para os demais.  

Na opinião de Gans (1979 apud Wolf, 2003 p. 225) a competição entre informativos dá 

origem a três tendências: a primeira consiste em adquirir material exclusivo; a segunda em 

agir em função do outro, fazer algo antes que a concorrência o faça; e o terceiro acaba na 

semelhança entre as coberturas jornalísticas. 
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2  METODOLOGIA   

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que busca analisar quatro edições do programa 

Profissão Repórter da Rede Globo. A análise será feita através do método do mês composto, 

observando assim quais foram os assuntos abordados, e quais são os valores/notícia agregados 

às matérias. 

Os programas analisados foram o do dia 31 de maio, Disputa dos Filhos, onde o tema 

abordado discorre sobre como funciona a disputa judicial de pais separados pela guarda dos 

filhos; do dia 21 de junho, Casamentos, essa edição trata sobre diferentes tipos de casamentos, 

os culturais, tradicionais e modernos; 12 de julho, Comportamento Sexual, como é o 

comportamento sexual dos jovens atualmente; e o último programa da análise é do dia 2 de 

agosto, Paparazzo, como é a abordagem dos paparazzi e qual é a opinião dos famosos que 

sofrem esse abuso da imagem. 

Os valores/notícia serão avaliados através da análise de conteúdo, uma descrição 

objetiva, sistemática e qualitativa, com o intuído de encontrar quais são os valores-notícia do 

programa Profissão Repórter.  

 

Pertencem ao domínio da análise de conteúdo, todas as iniciativas que, a partir de 

um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, consistam na explicitação e 

sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão desse conteúdo. 

(BARDIN, 1977, p. 42) 

 

Segundo Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que visa obter por meios sistemáticos e objetivos a descrição do 

conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que permitem a interferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas mensagens.  

Fazendo uma busca do estado da arte do problema de pesquisa a procura de trabalhos 

relacionados com televisão, reportagem e valores/notícia desenvolvidos no curso de 

Jornalismo do Centro Universitário Franciscano, algumas pesquisas foram encontradas. Entre 

elas o estudo que mais se aproxima deste é “Domingo Espetacular: Critérios de noticiabilidade 

no quadro Reportagem da Semana”, de Camilla Soares Lopes que propôs analisar os critérios 

de noticiabilidade do programa Domingo Espetacular no quadro Reportagem da Semana, 

transmitido pela TV Record. A pesquisa foi feita através de uma observação simples, seleção 

e coleta de dados que permitiram qualificar e analisar os valores/notícia presentes em cada 



 

 

25 

reportagem, sendo assim, a pesquisadora concluiu que os critérios de noticiabilidade são 

ferramentas essenciais no processo de seleção e elaboração de um produto jornalístico. 

Outro trabalho que faz parte desse referencial é da jornalista Stéphane Powaczuk da 

Silva, graduada jornalismo no Centro Universitário Franciscano no ano de 2009. A pesquisa 

com o título “Imagens da Semana: um estudo sobre valores-notícia em Bom Dia Brasil” fez 

um estudo analítico que chega aos valores-notícia destacados pelas temáticas incluídas no 

quadro “Imagem da Semana”, apresentado na sexta-feira no telejornal Bom Dia Brasil.  
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3.1 Análise 

 

Após escolhido o corpus da pesquisa, quatro edições do programa Profissão Repórter, 

daremos início a análise do material. São levados em conta os valores/notícia dos objetos a 

serem analisados no formato já definido como intermediário entre documentário e reportagem.  

 

3.1.1 Profissão Repórter - Disputa dos filhos – 31 de maio de 2011 

O primeiro programa analisado foi exibido no dia 31 de maio de 2011, o tempo de 

duração é de 29 minutos e 26 segundos. A edição foi dividida em três blocos, cada um com 

pouco menos de 10 minutos. É apresentado por repórteres do núcleo de aprendizes do 

programa, são eles: Gabriela Lian, Victor Ferreira, Felipe Bentivegna, Eliane Scardovelli, 

Raphael Prado, Wellington Almeida e a orientação do jornalista Caco Barcellos. 

O programa inicia com a passagem
2
 de Caco Barcellos fazendo a sinopse do assunto 

do informativo, ele fala: “o Profissão Repórter mostra o que acontece quando a disputa pelos 

filhos vai parar na justiça”. A passagem se passa dentro de um tribunal e logo após a abertura 

ele faz locução em off sobre os casos que serão tratados e mostra algumas imagens das 

matérias. “O caminho de um pai para ter de volta a filha que não vê há quase cinco anos e o 

que diz a mãe que fugiu com a menina, no sul do país e na Bolívia nossos repórteres vão atrás 

do pai que sumiu com a filha, a juíza que passa o dia convencendo os pais a se entenderem e 

que no dia-a-dia divide a criação dos filhos com o ex-marido. Os bastidores da notícia, os 

desafios da reportagem, agora, no Profissão Repórter”. Já na abertura do programa 

conseguimos perceber a referência ao valor/notícia quanto ao interesse e a importância do 

tema, encaixando na questão de relevância e significatividade do acontecimento em relação 

aos desenvolvimentos futuros de uma determinada situação, ou seja, é relevante e baseada em 

interesses humanos. 

Começa com a história da menina Caroline que foi seqüestrada pelo pai, José Manuel 

Terrazas, no dia 27 de março de 2011. Caco Barcellos apresenta quem serão os responsáveis 

pela cobertura da matéria. O repórter Victor Ferreira que será acompanhado pelo cinegrafista 

Felipe Bentivegna e faz um resumo da história. A reportagem se inicia na casa da menina em 

São Paulo com sonora
3
 da mãe, Jussara Leopoldo. Ela mostra o quarto e fotos da filha que não 

vê há dois meses. Enquanto isso, são mostradas imagens e o repórter em off conta um pouco 

                                                 
2 Momento em que o repórter aparece na matéria. Pode ser usada para descrever algo que não temos imagem, 

destacar uma informação, unir duas situações, destacar um entrevistado ou criar uma passagem participativa. 

Muitas vezes a passagem dá credibilidade ao material.  
3 A fala do entrevistado na matéria. 
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sobre a história da menina e do pai. A mãe na entrevista explica o que aconteceu quando a 

menina nasceu, quando eles decidiram se separar e porque a menina foi morar com o pai 

durante um tempo. Nesta parte do programa observamos o valor/notícia relativo ao produto, o 

texto de off é breve e claro, assim como as imagens conseguem ilustrar muito bem a situação. 

No início da segunda narrativa, Caco Barcellos conversa ao telefone com a repórter 

Gabriela Lian e fala sobre o caso de Jonas Golfeto, que já teve sua história mostrada no 

programa do mês de junho de 2010. Na ocasião ele estava à procura da filha Dora que havia 

sido levada pela mãe, Adriana Mendes. Ele entrou em contato com a repórter falando que 

conseguiu na justiça a guarda da menina e descobriu onde ela está depois de cinco anos sem 

notícias. A repórter, com a ajuda do cinegrafista Wellington Almeida, acompanha o pai no 

encontro com a menina. Jonas vai até a escola onde Dora está, com o apoio de um oficial de 

justiça, mas Gabriela Lian quer manter certa distância para poder conservar a imparcialidade 

do jornalista. Ela telefona para Caco Barcellos afirmando que não quer se envolver no caso, 

não quer tomar partido para nenhum dos lados, então ele responde: “você não está tendo 

nenhuma participação, você não está sugerindo nada. O pai está te procurando e você está 

acompanhando esse pai”. Com uma câmera escondida a equipe consegue gravar o momento 

em que Jonas pega a filha na escola com o advogado e a leva para sua casa, mas ainda sem 

que a mãe saiba. Aqui, conseguimos perceber um “furo de reportagem”, pois Jonas entrou em 

contato com o programa e deu a informação em primeira mão. Além disso, fez questão de que 

a equipe o acompanhasse no momento do encontro. 

Adriana Mendes, mãe da menina Dora, entra em contato com a produção do programa 

por e-mail a fim de dar uma entrevista contando a sua versão da história. Então, a repórter 

Eliane Scardovelli vai ao encontro de Adriana e, enquanto isso, são mostradas imagens de 

arquivo da matéria do mês de junho de 2010. Nesta data a equipe do programa procurou 

Adriana para explicações e buscar saber o porquê de ter fugido e estar se escondendo com a 

filha. Mas Adriana não quis gravar entrevista. Agora, durante a sonora a mãe mostra fotos da 

menina e mostra como ela estava sendo bem cuidada. Ela tenta convencer a repórter a dar 

informações sobre onde está a filha. Eliane entra em contato com Caco Barcellos e ele não 

permite que sejam repassadas as informações. Neste off observamos a quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve. A mãe queria informações que apenas a produção do programa 

tinha, colocando-os em uma situação difícil e que por profissionalismo não foram repassadas. 

Além disso, temos também um bom material visual e mais uma vez um furo de reportagem, 

pois a mãe entrou em contato com o programa por vontade própria com a intenção de contar a 

sua versão da história.  
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De volta à primeira história, da menina Caroline que foi levada pelo pai José Manuel 

Terrazas, a mãe da criança diz não saber onde a filha possa estar, diz que recebe informações 

desencontradas sobre o paradeiro dos dois. O repórter responsável pela cobertura da matéria, 

Victor Ferreira, vai atrás de informações sobre a localização deles. O primeiro lugar é no 

prédio onde José Manuel morava em Blumenau, Santa Catarina. É mostrada a fachada do 

prédio e aporta do apartamento onde ele morava. No local o repórter conversou com vizinhos 

e com pessoas de um restaurante do bairro, todos dizem conhecer o homem, e que ele era visto 

com Caroline, sempre a tratando de maneira carinhosa e atencioso. Ninguém soube informar 

onde eles estão. Com um dos vizinhos a equipe consegue a informação de que José Manuel 

era sócio em uma loja de roupas infantis. Lá, o repórter descobre que ele vendeu a sua parte na 

loja para outro sócio. O repórter conversou com uma das funcionárias que foi babá de 

Caroline. Para a sonora foi utilizada uma câmera escondida no carro, pois ela não queria se 

identificar. Devido a isso a sua imagem fica escurecida e seu rosto é preservado na tela. A 

babá afirma que a mãe não participava da vida e dos cuidados com a filha  

Logo após a procura, Victor troca e-mail com José Manuel. Em um desses e-mails 

descobre que o mesmo estava sendo enviado de La Paz, na Bolívia. O pai da menina não quer 

ser entrevistado, mas mesmo assim o repórter vai até o país vizinho e descobre em uma lista 

telefônica o endereço do avô de Caroline. Chegando a casa conseguem falar com o pai de José 

Manuel, e ele afirma que o filho está em Blumenau e não o vê há cinco anos, o senhor é idoso 

e aparenta ter problemas de saúde, ele parece não saber da situação do filho no Brasil. Na 

parede são mostradas fotos da família e inclusive de José Manuel. A equipe do programa vai 

então até a casa da mãe de do procurado.  

Encontram uma senhora em uma feira próxima ao endereço e deduzem que seja ela 

devido as fotos vistas na parede da casa do avô de Caroline. Sem se identificar o repórter 

conversa informalmente com ela em frente à uma banca de frutas e verduras. Tendo a certeza 

de que é ali que ela mora, Victor Ferreira e a equipe passam a tarde em frente à casa 

esperando para ver se pai e filha aparecem por ali. Um dos irmãos de José Manuel percebe a 

presença da reportagem, então o repórter se aproxima dele em frente a casa da mãe, mas o 

mesmo não quer dar entrevista e apenas diz que a família está preocupada por não ter notícia 

de José Manuel desde que ele fugiu com Caroline. A equipe registra a conversa com a câmera 

dentro do carro. No dia seguinte Victor recebe um e-mail de José Manuel que já sabia da sua 

estada na Bolívia. Nessa parte da análise nos deparamos novamente com o valor/notícia 

relativo a disponibilidade de materiais já que a equipe foi até o país vizinho, Colômbia, para 

fazer a apuração dos fatos e relativo ao produto e encontramos dois critérios de qualidade 
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determinados por Gans (1979), o primeiro é a ação, o material é muito bem ilustrado 

visualmente; e padrões técnicos, quando são usados recursos para guardar a identidade de uma 

das fontes. Notamos também a quantidade de pessoas que o acontecimento envolve, pois 

foram entrevistados vizinhos, dono do restaurante, funcionária da loja de roupas infantis, o 

pai, a mãe e o irmão de José Manuel.  

A terceira pauta do programa começa na 3ª Vara de Família e Sucessões de Santo 

André, São Paulo. Lá será mostrado como a justiça define o futuro dos filhos de pais 

separados. O repórter Raphael Prado, depois de conversar com os advogados, consegue a 

autorização de uma família para que acompanhe audiência de regulamentação de guarda. O 

casal está separado há dois meses e o filho de dois anos de idade mora com a mãe. A mãe 

chora muito durante a audiência e o pai parece atento ao que a juíza diz. Ela exige do dele 

mais participação no desenvolvimento do filho. A juíza é Fernanda Pernambuco, personagem 

principal da matéria, trabalha na área há 18 anos e desde 2005 é titular da Vara de Família . 

Fernanda fala um pouco sobre o que acontece no local e qual é a situação dos pais e filhos. 

Nesse off notamos a presença de relevância e significatividade do acontecimento, e a 

disponibilidade de materiais através da fácil acessibilidade da equipe para mostrar uma 

audiência de guarda.  

Neste ponto, o programa retorna a segunda história, da menina Dora. A repórter vai até 

a casa onde a criança morava e a mãe mostra o quarto onde ela dormia e como as coisas 

continuam da mesma maneira desde que a filha foi levada com a autorização da justiça pelo 

pai: bonecas na cama, sandálias no chão, nada foi tirado do lugar, como mesmo diz a mãe. 

Mais uma vez encontramos o valor/notícia relativo ao produto, a história bem ilustrada pelas 

imagens.  

De volta à terceira história, da juíza Fernada Pernambuco, Raphael vai até a casa dela e 

mostra a rotina com os três filhos do primeiro casamento, um menino e duas meninas, com o 

qual tem a guarda compartilha com o ex-marido. Ela atualmente é casada e tem um filho 

pequeno do segundo casamento. O atual marido fala que tem um relacionamento bom com o 

ex-marido da juíza e que até mesmo conversa com ele sobre a criação dos filhos. Em conversa 

com os filhos do primeiro casamento eles dizem ao repórter que até mesmo a relação dos pais 

melhorou após a separação. Através de uma ilustração é explicada como funciona a guarda 

compartilhada. Quando a mãe leva os filhos para a escola o pai busca e eles ficam na casa 

dele, e quando o pai leva na escola a mãe busca e eles ficam na casa dela. Depois disso o 

repórter vai até a casa do pai, Roberto Moron, e mostra como é o quarto de cada um e 

conversa com os filhos sobre as vantagens e desvantagens da guarda compartilhada. Um dos 
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filhos fala que a vantagem é ter dois quartos, pois quando enjoa de um tem o outro. Uma das 

meninas destaca a questão de que a mãe não permite que cole pôsteres na parede do quarto, já 

o pai não se opõe quanto a isso; já nas desvantagens os três filhos concordam que a maior 

delas é não ter os pais juntos, a família unida. Pela primeira vez, conseguimos perceber a 

presença do valor/notícia relativo ao grau hierárquico pela presença da história de uma juíza 

da vara de família que passa e passou pelos mesmos problemas que ela vivência no seu 

trabalho.  

Essa é a última pauta do programa e o encerramento acontece com imagens 

apresentadas durante a edição. Em off, Caco Barcellos faz um resumo do que aconteceu 

durante o programa e como estão as situações atualmente. A mãe de Caroline continua sem 

pistas da filha e do ex-marido, e a mãe de Dora que está a três meses sem ver a filha e nem ao 

menos sabe quando vai ter a autorização da justiça para visitá-la, o pai diz que a menina está 

adaptada a nova vida.  

No encerramento do programa créditos
4
 e passagem de Caco Barcellos com mais 

informações sobre o assunto que foi apresentado no programa, “no site do Profissão Repórter 

você encontra a relação de serviços que ajudam os casais que estão se separando a chegar a 

um acordo sobre os filhos”.  

 

3.1.2 Profissão Repórter - Casamentos – 21 de junho de 2011 

 

 O segundo programa analisado tem como tema os diferentes tipos de casamentos. O 

tempo de duração é pouco mais de 28 minutos e é dividido em três blocos, cada um com 

menos de 10 minutos. Esta edição do programa é apresentada por três repórteres da equipe, 

são eles: Paula Akemi, Eliane Scardovelli e Victor Ferreira. 

O programa começa com uma passagem de Caco Barcellos na sala de produção do 

programa, e aos poucos vai mostrando imagens cobertas por off do jornalista sobre o que 

acontecerá ao decorrer da edição, “casamento arranjado, casamento em família, o cupido do 

século 21. No Profissão Repórter de hoje, os diferentes caminhos que levam ao casamento. No 

Paquistão, a família do noivo escolhe a noiva e quem faz a reportagem é a amiga da noiva. A 

história de uma grande família, primos comemoram 50 anos de casados. Namoro na internet 

que chegou ao altar. Lúcia vestida de noiva pela primeira vez aos 51 anos. Os bastidores da 

notícia, os desafios da reportagem agora no Profissão Repórter”. Na abertura encontramos o 

                                                 
4 Serve para mostrar quem fez parte da produção do material jornalístico. Pode também conter o nome de 

apoiadores, patrocinadores, etc. 
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valor-notícia relacionado ao impacto sobre a nação e sobre o interesse social, tema 

significativo para qualquer pessoa, independente do contexto cultural do telespectador. Nesse 

valor-notícia é importante ressaltar a proximidade, fator que deve ser levado em conta ao 

noticiar um acontecimento. 

Após a vinheta de abertura começa a primeira história deste programa. A jornalista 

Paula Akemi será repórter e cinegrafista nesta reportagem que começa no aeroporto de 

Guarulhos, em São Paulo. Paula explica em uma passagem nas escadas rolantes do aeroporto 

para onde vai e qual o motivo da viagem: “agora é meia-noite, eu estou aqui no aeroporto de 

Guarulhos e vou embarcar para Karachi, no Paquistão, são 17 horas de viagem e tudo isso 

para encontrar uma amiga minha, a Sidrah, que vai se casar”. Logo após a passagem é 

mostrado um encontro da repórter e de Caco Barcellos conversando um pouco sobre a pauta, 

mais especificamente, a relação jornalista e fonte. Caco Barcellos indaga qual lado de Paula 

Akemi foi fazer a reportagem, a amiga da noiva ou a jornalista, e a repórter responde que 

foram as duas, a amiga e a jornalista. Em off, Caco Barcellos apresenta a repórter e a pauta da 

reportagem: “ a repórter Paula Akemi vai ao Paquistão para registrar um casamento arranjado, 

a noiva se chama Sidrah”. Logo após a jornalista conta em um off como conheceu a amiga e  

enquanto isso, são mostradas fotos das duas: “conheci Sidrah em 2008, em Londres, quando 

estudamos na mesma faculdade, e após três anos nosso reencontro é em Karachi, cidade natal 

de Sidrah”. Durante uma conversa informal dentro do carro, registrada pela câmera, Paula tira 

algumas dúvidas com a noiva sobre a cultura do país e ela pergunta como deve cumprimentar 

as pessoas e agir durante a festa. Sidrah fala em inglês durante toda reportagem e é traduzida 

em off pela repórter. Paula Akemi fala: “peço que ela me ensine como cumprimentar as 

pessoas na festa e ela me diz para sempre dizer “assalamu aleikom” que significa que a paz 

esteja sobre vós, e nunca apertar a mão de um homem ou abraçá-lo”.  Logo após essa conversa 

é mostrado novamente a sala de produção do programa e a jornalista conversando com Caco 

Barcellos sobre a pauta.  

A repórter diz que as pessoas de lá (Paquistão) pareciam ter medo de sair com ela na 

rua, talvez pela sua feição e a câmera que ela carregava que poderiam chamar a atenção das 

pessoas. Em mais um off Paula mostra a localização de Karachi em uma ilustração com o 

mapa do Paquistão. Ela fala um pouco sobre a população mostrando imagens da cidade: 

“Karachi é a maior cidade do Paquistão, aqui vivem 18 milhões de pessoas. No trânsito muitas 
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motos, carros velhos, além dos tradicionais riquichás
5
, e o que vemos por todo lado é muito 

lixo”. Ela continua o off, mas agora mostrando a casa da noiva e os empregados: “a casa de 

Sidrah parece um mundo a parte, aqui vivem 11 pessoas, a casa é grande e fica num bairro 

nobre. Sidrah tem um motorista, duas empregadas, dois cozinheiros e dois seguranças”.  

A jornalista conversa de novo com Caco Barcellos sobre as imagens feitas durante a 

reportagem, momento em que a noiva mostra fotos do noivado. Sidrah conversa com a amiga 

e conta como foi a cerimônia e como ela se sentia em relação ao casamento arranjado. Mais 

tarde, ao estarem mais a vontade, a amiga pergunta à noiva sobre o namorado que ela tinha 

escondida da família e teve que abandonar devido ao compromisso firmado com noivo. Sidrah 

não que falar sobre o assunto. No dia seguinte começam os preparativos para o casamento, são 

mostradas imagens durante o off da repórter. Logo após, é registrado o momento em que 

Paula Akemi faz henna nas mãos, ritual que faz parte da cultura paquistanesa, e explica em 

uma passagem como foi, quanto tempo durou e como ficou a pintura na pele. Filma as mãos e 

mostra detalhes. A jornalista faz imagens de como estão os preparativos no jardim da 

residência de Sidrah para o primeiro dia de casamento, são quatro dias de festa. Os familiares 

começam a chegar para a cerimônia e é tudo registrado pela repórter. Nessa primeira parte do 

programa conseguimos perceber os valores/notícia relacionado a relevância e significatividade 

do acontecimento em relação aos desenvolvimentos futuros de uma determinada situação. O 

fato torna-se relevante quando baseada em interesses humanos;.  

A segunda matéria da edição, o repórter Victor Ferreira monta um perfil em um site de 

relacionamentos à procura de uma mulher que queira falar sobre o porquê de procurar um 

relacionamento na internet. Caco Barcellos conversa com ele e eles explicam o objetivo da 

matéria. Caco Barcellos faz um off coberto com imagens do site falando sobre o número de 

brasileiros cadastrados no maior site de relacionamentos do país, e faz um contraponto com a 

matéria anterior: “aí é o contrário do casamento arranjado né? Aí é um casamento procurado”, 

diz o jornalista. O repórter mostra certa dificuldade em montar o seu perfil e falar sobre si. 

Caco Barcellos dá a introdução sobre o assunto no off: “o repórter Victor Ferreira tem a 

missão de mostrar namoros e casamentos que começam no mundo virtual”. A equipe do 

programa ajuda Victor a montar o seu perfil dando sugestões. Depois disso o repórter 

consegue montar o seu perfil e Caco Barcellos pergunta se ele já foi procurado por alguém 

que poderia ser a fonte para a matéria, mas ainda não. Victor diz que irá manter o seu perfil 

sempre atualizado, esperará até que alguém o procure, aí então conversará e revelará qual é o 

                                                 
5 Motos adaptadas com três rodas que funcionam como táxis, mas com um valor muito menor. Muito utilizada 

em países do Oriente.  
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seu objetivo para ver então se essa pessoa aceita que a sua história seja contada na televisão. 

Neste início de matéria encontramos o valor/notícia relacionado ao produto, dos cinco 

critérios de qualidade de um produto do jornalismo televisivo determinados por Wolf (2003), 

encontramos aqui: a ação, que diz que a notícia é melhor quando ilustrada de modo visual, e 

como exemplos temos as imagens do perfil site de relacionamentos que está sendo montado 

pelo repórter; o ritmo, que é onde a edição procurou outros meios de entreter o público já que 

a matéria está sendo gravada dentro da sala de produção do programa; e a clareza da 

linguagem, o texto é objetivo e deixa claro para o telespectador qual é o foco da matéria. 

De volta a primeira matéria, o casamento arranjado de uma amiga da jornalista Paula 

Akemi no Paquistão, onde ela mesmo faz as imagens e as sonoras e passagens, a repórter 

mostra o traje típico paquistanês que ela está usando para casamento, a roupa foi escolhida 

pela família da noiva, Sidrah. Uma hora antes do casamento, Paula encontra a noiva e o 

assunto que antes era proibido, o relacionamento que ela mantinha escondida da família, agora 

vira um desabafo. A repórter traduz em off tudo que é dito por Sidrah: “ela me diz que só 

pensa no ex-namorado que teve que abandonar. Eu só espero que ele seja feliz, ela repete. E 

completa, eu vou aprender a lidar com isso”. A noiva começa a chorar e é apoiada pela amiga 

jornalista. Logo após, imagens de Paula conversando com Caco Barcellos sobre a matéria, a 

repórter diz que nessa hora ela sentiu que precisava ajudar a amiga, “nessa hora eu realmente, 

quando eu senti que ela começou a ficar muito emocionada eu achei que era um limite ali e 

precisava baixar a câmera e confortar a minha amiga”, argumenta a repórter  e mostra imagens 

do momento em que ela vai atender a amiga. Caco Barcellos diz que essa é o melhor momento 

da reportagem e acrescenta dizendo que o papel de jornalista de Paula Akemi ficou de lado, e 

mostrou o lado da amizade. Momentos após o desabafo a noiva volta ao ritual do casamento e 

faz uma oração para abençoar a vida conjugal. Todo andamento da cerimônia é registrado pela 

repórter e narrado em off, até mesmo o momento da assinatura dos papéis que oficializam a 

união. Até então a noiva e o noivo estão em ambientes separados. Com o rosto coberto a noiva 

entra na festa, e agora sim, os noivos estão reunidos com a família e convidados. A repórter 

diz estar aliviada e ter tido uma boa impressão do noivo. “O primeiro dos quatro dias de festa 

é organizado pelos pais de Sidrah para os mais de 200 parentes dos noivos. Irteza (noivo) 

ainda não pode ver o rosto de Sidrah, ele volta para a casa dos pais sem a esposa. Depois da 

festa, Sidrah estava mais tranqüila, nem parece a noiva que chorava antes do casamento”, 

conta a repórter no off coberto por imagens da festa e da noiva ao chegar em casa.  

Começa a preparação para o segundo dia de festa em Karachi, e Paula Akemi registra 

os preparativos. A repórter comenta que o povo de lá acha ela muito estranha por ser do Brasil 
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e ter a feição oriental, enquanto mostra imagens das pessoas rindo dela. Depois ela mostra a 

noiva se preparando para o casamento, “o nervosismo volta, esta noite será a primeira vez que 

Sidrah mostrará o rosto para o marido”, diz a repórter no off, e explica que a própria noiva 

desenhou o vestido para usar nesta noite e antes da festa o momento é registrado com uma 

fotografia de toda a família. “Sidrah é carregada pelos irmãos e cunhados. O segundo dia de 

festa é o mais animado. Sidrah, já casada, mais uma vez volta para a casa dos pais sem ter um 

momento a sós com Irteza. Só amanhã, depois do terceiro dia de festa é que ela passará a 

primeira noite com o marido”. O off é coberto com imagens da festa e da noiva após a 

cerimônia. Além dos mesmos valores/notícia encontrados na primeira parte desta matéria, 

notamos agora mais um, o furo de reportagem, essa característica é encontrada quando a noiva 

conta sobre o ex-namorado e revela os seus sentimentos em relação ao casamento arranjado 

pela família, seguindo os costumes e a tradição do seu povo.  

A terceira reportagem da edição começa na região do Ceridó, no estado do Rio Grande 

do Norte, cidade de Carnaúba dos Dantas com sete mil habitantes onde todos têm o mesmo 

sobrenome, Dantas. A repórter é apresentada por Caco Barcellos junto com o tema da 

reportagem: “a repórter Eliane Scardovelli vai conhecer a cidade onde quase todo mundo é 

casado com primo próximo ou distante”, em off do jornalista coberto com imagens da cidade 

em questão. Eliane vai encontrar a fonte da matéria, dona Francisca. Ela vai até a sua casa 

encontrar a senhora que vai comemorar cinqüenta anos de casada com o primo de segundo 

grau, seu José. A repórter faz uma sonora com dona Francisca e explica com uma ilustração o 

grau de parentesco da família, e pergunta se todos não ficam confusos com tantos parentes. A 

jornalista está na residência de dona Francisca e seu José, mas diz que não consegue falar 

direito com a senhora, pois a mesma está ansiosa com a chegada dos filhos e netos para a 

cerimônia do dia seguinte. O encontro é registrado pela equipe do programa. A repórter conta 

em off que há três anos dona Francisquinha não via um dos filhos, e que duas netas ela ainda 

não conhecia. A senhora mostra o vestido que fez para a neta, e a repórter conta que 150 

parentes foram convidados para as bodas de ouro do casal. Os off‟s são cobertos por imagens 

da família na casa e são feitas algumas sonoras curtas com pessoas da cidade, perguntando se 

todos têm Dantas no sobrenome ou algum parentesco. A equipe é convidada para o 

casamento. Os valores/notícia encontrados nesta primeira parte da matéria têm relação com o 

número de pessoas que o acontecimento envolve, já que conta a história de uma cidade inteira 

que tem o mesmo sobrenome e grande parte destas pessoas tem algum grau de parentesco.  

Retornando a primeira matéria do programa que conta história de Sidrah, noiva 

paquistanesa amiga da repórter Paula Akemi. Em off a repórter começa a contar sobre o 
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terceiro dia de casamento: “na manhã do terceiro dia de casamento Sidrah se despede da casa 

dos pais. Esta noite ela vai passar a morar com o marido, com os sogros e cunhados”. 

Enquanto isso, imagens do café da manhã na casa da noiva, e o momento em que ela se 

despede da sua casa. Sidrah está preocupada com o horário, pois não quer se atrasar para a 

maquiagem. No terceiro dia de casamento a roupa da noiva é diferente da dos outros dias, tem 

muitos bordados, jóias pesadas, a maquiagem é mais forte, e todos esses detalhes são 

mostrados pela repórter. “Hoje a festa é para 1.500 pessoas e acontece no Museu da Força 

Aérea do Paquistão e nessa noite o novo casal é apresentado à sociedade paquistanesa”, esse 

off é coberto por imagens da chegada da noiva e o encontro com o noivo, e da festa. Em uma 

passagem durante a celebração a repórter explica que lá as festas de casamento podem ir 

somente até a meia-noite, por questão de segurança. Essa será a primeira noite a sós dos 

noivos. São mostradas imagens da despedida do casal, e o momento que eles saem para a 

primeira noite como marido e mulher depois de três dias de comemoração. 

No quarto e último dia de casamento os noivos chegam juntos a festa, e em uma 

sonora com o casal a repórter pergunta para eles o que vem agora, depois da união e Sidrah 

responde, “a nova vida”. Paula Akemi e Caco Barcellos conversam e ele pergunta para a 

jornalista que a impressão que ela tem sobre a escolha da noiva: “agora você como uma 

ocidental e amiga, você não sugeriu „vem cá, de que lado esta batendo mais forte o coração, 

para o lado do namorado ou do noivo?”. A repórter conta que perguntou e gravou, mas não foi 

mostrado durante a matéria quando a noiva diz que nenhum homem no mundo valeria 

decepcionar os seus pais. A matéria é encerrada com imagens da família da noiva dançando 

durante o último dia de comemoração do casamento. Encontramos aqui os valores-notícia 

relacionado a relevância e significatividade do acontecimento em relação aos 

desenvolvimentos futuros de uma determinada situação. O fato se torna relevante quando 

baseada em interesses humanos. Quanto a disponibilidade de materiais, pois a repórter teve 

facilidade em fazer a cobertura do acontecimento já que era uma das convidadas para o 

casamento e um bom material visual.  

De volta a Carnaúba do Dantas, no Rio Grande do Norte, a repórter Eliane Scardovelli 

em um off coberto com imagens de estabelecimentos da cidade ela diz: “uma volta na cidade 

da para entender o porquê do nome Carnaúba dos Dantas”. Ela chega no cemitério da cidade e 

começa a ler as lápides onde todos tem o mesmo sobrenome, Dantas. Ela entrevista o coveiro 

do cemitério e pergunta a ele quantos Dantas ele já enterrou ali, o coveiro responde que já 

perdeu as contas. Eliane faz também uma sonora com um historiador, Helder Macedo, e 

pergunta a ele quantas pessoas ali realmente tem o sangue Dantas, e Helder responde “olhe, 
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talvez seja imprudente da minha parte falar, mas eu posso afirmar que talvez oitenta por cento 

da população tenha sangue Dantas”. O historiador tenta há vinte anos completar a árvore 

genealógica da família. A repórter pergunta se é possível contar a quantidade de casamentos 

entre primos e Helder responde que é possível, e que a maioria das uniões é entre parentes. A 

jornalista vai até a casa de dona Francisquinha acompanhar os preparativos para a celebração 

de bodas de ouro da senhora e seu José. Muitos familiares estão na residência ajudando na 

preparação do casal, “é a segunda vez na vida que dona Francisca se maquia, a outra foi no dia 

do casamento, cinqüenta anos atrás”, conta a repórter em off. A noiva arruma o marido e passa 

perfume. Ele aparenta estar nervoso e com pressa, não quer se atrasar. A repórter Eliane elogia 

os dois, falando como estão bonitos e arrumados. O valor/notícia encontrado aqui tem relação 

ao meio, pois além de um bom produto visual o texto é claro e objetivo, consegue entreter o 

telespectador. 

O repórter Victor Ferreira consegue encontrar uma fonte através do site de 

relacionamentos no qual se cadastrou, mas ela não quer gravar entrevista. O jornalista vai até a 

sede do site de encontros que fica no Rio de Janeiro e mostra como é feita a aceitação dos 

perfis cadastrados. Uma das funcionárias do local explica sobre critérios que avaliam as 

descrições e assim permitem que sejam aceitos ou recusados. Em sonora com o presidente do 

site, Claudio Gandelman, ele diz, “são quatrocentas mil novas pessoas que entram todos os 

meses, novos usuários. Dois milhões de usuários que utilizam o site todo o mês”. O repórter 

conta no off que manteve o seu perfil no site durante um mês e vinte mulheres fizeram 

contato. Na sala de produção do programa o repórter faz uma passagem mostrando o site e os 

e-mails que recebeu, mas relata que nenhuma das fontes que foram procuradas quiseram se 

expor. Retomada a sonora de Claudio, ele relata que todos os meses cerca de três mil pessoas 

se desligam do site e alegam que conseguiram encontrar ali um companheiro ou companheira.  

O repórter vai então ao encontro de Lúcia: “Lúcia não usa mais a internet para 

namorar, o romance virtual vai virar casamento de verdade. Conseguimos o contato dela com 

a equipe do site”, explica Victor no off coberto com imagens de Lúcia trabalhando, ela é 

cabeleireira. Em sonora com Lúcia o repórter pergunta quanto tempo o casal trocou 

mensagens até se encontrar pessoalmente, e ela diz que a conversa virtual durou apenas um 

mês e depois disso foram se encontrar. “Foi uma cliente que fez o cadastro de Lúcia no site”, 

conta o repórter e ela diz que não queria e relutou por algum tempo, mas que com apenas uma 

semana de conversa virtual com o futuro marido ele à pediu em casamento. Uma das clientes 

da noiva diz que ela se sente uma garotinha se casando pela primeira vez. “Entre um cliente e 

outro, Lúcia cuida dos preparativos para o casamento”, ela mostra para o repórter o freezer 
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com os salgadinhos congelados para a festa e na sonora Victor pergunta se ela vai casar de 

branco, mas ela responde que é surpresa. Encontramos aqui o valor/notícia relativo a 

relevância e significatividade do acontecimento, já que o mesmo é baseado em interesses 

humanos. 

Eliane Scardovelli está em Carnaúba dos Dantas e vai acompanhar a cerimônia de 

bodas de ouro do casal Francisca e José. Na casa da família dos noivos a repórter entrevista o 

Seu José e pergunta como está a esposa, ele responde que está mais bonita do que no dia do 

casamento. Saem todos apressados para a cerimônia e tudo é narrado em off pela jornalista e 

coberto com imagens. A família se organiza na entrada da igreja pois não conseguiram ensaiar 

a tempo para entrar na cerimônia.  

O casal então, entra na igreja para renovar os votos de casamento, e em off a repórter 

diz: “eles repetem o gesto que fizeram há cinquenta anos com as mesmas alianças”. Os noivos 

vão cumprimentar os familiares e enquanto são mostradas imagens dos abraços, fotografias, a 

noiva jogando o buquê, Eliane narra, “para essa família que quase nunca se vê, cada pausa é 

uma chance para mais um abraço. Hora de jogar o buquê. Quem pega já está casada e a 

história se repete”. Seu José e dona Francisquinha saem da cerimônia e se beijam em frente às 

câmeras do Profissão Repórter. Logo, todos vão para a festa de comemoração. Aqui está 

explícito mais uma vez o critério de relevância e sigificatividade do fato, pois o acontecimento 

é de interesse humano e ainda a disponibilidade de materiais, pois a equipe foi convidada para 

a celebração assim facilitando o registro do evento.  

Victor Ferreira chega até o salão de beleza onde a noiva Lúcia trabalha e vai se 

arrumar para o casamento. O repórter pergunta na sonora se a festa já está pronta e Lúcia 

responde que não sabe, pois ainda não teve tempo para ir até a igreja. Ela começa os 

preparativos, e em off coberto por imagens da noiva arrumando os cabelos e falando ao 

telefone ele diz: “a noiva coordena sua equipe. Amigos e parentes ajudam em tudo”. Enquanto 

isso ele entrevista uma das clientes do salão e pergunta a quanto tempo ela conhece Lúcia, e 

ela responde que a mais de dez anos, então ele fala: “você sabe que ela vai casar hoje né? E 

você conhece o noivo dela?”, a cliente responde que não e então ele faz outra pergunta: “você 

sabia que ela conheceu o noivo pela internet?”, e ela com ar de surpresa pergunta para noiva 

se é verdade, a noiva responde que sim. Lúcia está com o penteado pronto e conta que a coroa 

que ela está usando, também foi usada pela sua irmã, há treze anos. O repórter pergunta se ela 

gostou do seu cabelo, e ela responde que ficou ótimo. Victor então pede para acompanhar ela 

até a sua casa para ver a noiva se arrumando, mas ela responde que é para ele aguardar por ela 

na igreja. Victor Ferreira conversa rapidamente com a pessoa que foi buscar Lúcia no salão. 
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Ele é primo da noiva, e o jornalista pergunta se ele vai estar no casamento, ele responde que 

sim.  

Já na igreja, o repórter faz uma passagem e conta que ele e a equipe chegaram um 

pouco mais cedo e mostra imagens do local onde acontecerá a cerimônia de casamento: “a 

nossa equipe chegou um pouquinho mais cedo aqui na igreja e os convidados estão 

começando a entrar aqui, agora, e eu vou tentar ir ali atrás e mostrar os preparativos para a 

festa que vai acontecer aqui mesmo”. Ele vai até a cozinha da igreja e lá encontra umas das 

clientes que ele conheceu no salão de Lúcia, ela conta que está terminando os preparativos e 

logo depois vai se arrumar para esperar a noiva. Victor conhece o noivo, Ponciano de Araujo, 

e pela primeira vez consegue conversar com ele. O repórter pergunta: “e o pedido de 

casamento veio quando?”. E ele responde: “foi uma semana mais ou menos. Antes de 

conhecer ela pessoalmente eu fiz o pedido de casamento para ela”, e ele ainda acrescenta que 

sabia que Lúcia era a mulher certa. O jornalista entrevista também um dos filhos do noivo, foi 

ele quem fez o cadastro do pai no site, e pergunta se ele imaginava que depois do perfil na 

internet Ponciano fosse se casar, o jovem responde que não e a irmã dele acrescenta que 

pensavam que fosse em vão tentar arrumar uma namorada para o pai. A família do noivo e da 

noiva ainda não se conhece. O repórter entrevista o filho de Lúcia, Bruno Ramos de Oliveira. 

Bruno conta que vão se conhecer apenas agora, no momento do enlace. Ponciano entra na 

igreja de braço com a filha, logo atrás estão as damas de honra e depois a noiva. A cerimônia 

acontece e é toda registrada pela equipe do programa. O produto e disponibilidade de 

materiais são encontrados nessa fase da reportagem, pois apresenta um bom material visual e 

facilidade em fazer a cobertura do acontecimento, além de objetividade e clareza no texto do 

repórter.  

O programa encerra com os créditos e imagens de uma sonora com os noivos, Lúcia e 

Ponciano, contando que nunca imaginaram esse momento e nem que isso pudesse acontecer. 

Victor Ferreira parabeniza o casal e agradece por terem permitido que a equipe fizesse a 

matéria para o programa.  

 

3.1.3 Profissão Repórter – Comportamento sexual dos brasileiros – 12 de julho de 2011 

 

A terceira edição do programa que foi analisada tem 27 minutos de duração divididos 

em três blocos. Os repórteres que apresentam as matérias são: Letícia Vidica, Paula Akemi, 

Thiago Jock, Eliane Scardovelli e Henrique Cabral. 
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O programa começa com a passagem de Caco Barcellos em uma rua movimentada de 

São Paulo, ele faz uma introdução sobre o assunto que vai ser abordado nesta edição: “as 

equipes do Profissão Repórter foram investigar como é o comportamento sexual de jovens e 

adultos. E fizeram descobertas surpreendentes. A dança sem rodeios do baile funk, a hora em 

que todas as luzes se apagam e o que dizem os jovens no dia seguinte. Porto Seguro, capital 

do beijo na boca, mais de dez mil estudantes lotam a cidade baiana no mês de julho. E nossos 

repórteres mostram como é uma festa de troca de casais. Os desafios da notícia e os bastidores 

da reportagem agora, no Profissão Repórter”. As imagens que abrem o off são partes das 

matérias que serão mostradas no programa e ilustram os temas.  

Logo após a vinheta de abertura do programa começa. A primeira matéria da edição 

começa com imagens que permitem que o telespectador defina qual o assunto que vai ser 

tratado. São imagens de um baile funk, e um trecho de uma sonora da repórter com um jovem 

que frequenta o lugar. Ela pergunta quantas garotas é possível beijar em uma noite e ele 

responde que mais ou menos vinte meninas. Caco Barcellos faz então o off de apresentação da 

temáticas: “noite de baile funk na periferia de São Paulo. Aqui estão as repórteres Letícia 

Vidica e Paula Akemi”. Logo após a narrativa começa a matéria com mais imagens do baile e 

uma sonora com uma garota que diz que é possível beijar cinquenta rapazes na noite. São 

apresentadas então imagens de uma reunião entre as repórteres e Caco Barcellos. Eles 

conversam sobre as filmagens e o comportamento das pessoas que estão na festa. Paula Akemi 

comenta que os jovens não se mostravam nem um pouco inibidos com as câmeras, pelo 

contrário, até mesmo se exibiam. Caco Barcellos comenta que as imagens que ele vê, de 

insinuações ao sexo, é como se invadissem a privacidade das pessoas, pois há algum tempo 

atrás estas mesmas cenas eram praticadas apenas em quatro paredes, e não em público como 

agora. A preocupação do jornalista é em como colocar essas imagens no ar: “a questão é, 

como pôr isso no ar”, ele diz. A repórter Letícia Vidica faz uma colocação: “apesar de ser 

forte a cena, eu acho que não tem muito como esconder porque a gente ficou acompanhando 

todo o baile e todo mundo dança assim o tempo inteiro, a dança é aproximação. Nos 

impressiona e acho que vai impressionar a todos, mas se a gente não mostrar a dança acho que 

a gente não mostra o que é o baile de verdade”, explica ela. Caco Barcellos pergunta para as 

duas jornalistas que fizeram a matérias se elas colocariam as imagens no ar, e ambas 

respondem que sim, Paula Akemi ainda diz que foram buscar o que se vê em um baile funk e 

foi esse conteúdo que elas encontraram.  

A repórter Letícia entrevista uma das dançarinas do grupo que está tocando no baile, 

ela fala para a dançarina que notou que os meninos ficam perto do palco tentando tocar na 



 

 

40 

moça e pergunta para ela sobre o que ela acha disso. A dançarina então responde que é tudo 

com respeito e profissionalismo. A jornalista conversa então com MC Kell, que canta no baile, 

e diz ter percebido que as letras das músicas induzem os jovens a fazer sexo. O MC responde 

que sim, mas que não é nada fora do comum, são coisas que todos fazem e gostam. Letícia faz 

outras sonoras com jovens que estão na festa e pergunta para uma garota se é possível arrumar 

namorado no baile funk, e ela responde que não, pois os homens vulgarizam as mulheres que 

frequentam esse tipo de balada. Para um garoto ela pergunta quantas meninas consegue 

arrumar na festa, ele diz que cerca de dez e uma para fazer sexo. Caco Barcellos comenta 

sobre as imagens falando que é um novo comportamento, pelo menos para as pessoas de uma 

geração mais antiga. Nessa primeira parte da matéria é possível observar o valor/notícia 

relativo ao impacto sobre a nação e o interesse social, relacionada a proximidade, por ser 

baseada em fatos ocorridos na periferia de São Paulo e ser significativo para qualquer pessoa, 

independente do nível social ou cultural. 

A segunda matéria da noite é com o repórter Thiago Jock em Porto Seguro, na Bahia. 

Caco Barcellos faz a síntese do assunto, “o repórter Thiago Jock está em Porto Seguro. Só em 

julho a cidade baiana recebe dez mil estudantes em viagem de formatura”. Thiago acompanha 

uma das festas freqüentadas pelos jovens, conhecida como festa do beijo na boca. A equipe 

observa e flagram diversas atitudes dos adolescentes durante a balada. Em um certo momento 

um rapaz observa enquanto um casal se beija, o repórter vai até ele e pergunta o que ele estava 

fazendo e se ele prefere assistir ou beijar. O jovem responde que estava apenas observando e 

que prefere beijar. O repórter faz um gancho do assunto com o que acontece em uma cidade 

vizinha a Porto Seguro: “esse clima de carnaval permanente não está apenas em Porto Seguro, 

mas também na vizinha Onápolis, que este dia recebe o trio elétrico da Banda Eva”, o off é 

coberto com imagens de casais se beijando.  O repórter encontra um casal que se beija durante 

algum tempo e depois, em uma sonora, pergunta para o motorista do trio elétrico se ele não 

interrompe momentos como aquele fazendo sinal de luz com o farol do trio. O motorista 

responde que não, que deixam todos bem à vontade sem atrapalhar. Thiago faz entrevista com 

o vocalista da banda, Saulo Fernandes, e pergunta a ele: “em cima do trio você já viu algo que 

lhe impressionou do público ou não?”. E ele responde: “eu percebo uns cara que são mais 

brutos e mais grosseiros assim, então já vi puxar cabelo e falei: - meu Deus do céu, que coisa 

séria e tal”. O cinegrafista flagra o momento que um rapaz tenta beijar uma moça à força, e ela 

faz de tudo para fugir. O repórter então pergunta para ele se ele está tentando beijar a menina 

sem que ela queira, e o rapaz com sinais de embriaguez apenas responde “ainda não”. Então o 
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repórter fala que foi flagrado o momento que ele queria pegar a menina à força e ele diz que 

ainda é cedo para “apelar”.  

De volta à sonora com Saulo Fernandes o artista diz, “a gente proporciona casamentos, 

noivados. Então eu acho que a música ao mesmo tempo em que desperta essa euforia, ela 

desperta também coisas boas”. No off o repórter explica que nem todos gostam desta questão 

de sair beijando, preferem o romantismo, e uma estudante chamada Heloísa Cândido diz na 

sonora: “a gente não gosta muito desse lance superficial que rola mesmo em viagens de 

formatura. Mas as vezes rola né? Acontece”. Thiago encontra um jovem casal e pede para 

fazer uma pergunta indiscreta, com a autorização dos dois ele pergunta: “já rolou assim, 

aquela segunda etapa?”. O garoto responde que ainda não e que a mãe da garota não deixa. Já 

com outro casal ele faz a mesma pergunta e eles respondem que já aconteceu e foi bom. A 

menina do primeiro casal da sonora, Naiara Rigo, diz que os pais fizeram diversas 

recomendações antes de ela ir viajar. E a primeira parte da matéria encerra com imagens da 

festa. O valor/notícia encontrado aqui tem relação com nível hierárquico, pelo fato de uma das 

entrevistas serem com o vocalista de uma das bandas mais conhecidas do país. Também o 

critério relativo ao produto, pois como a matéria não aborda um assunto de grande 

importância ela se destaca pela ação, a quantidade de material visual fornecida. 

Retorna a primeira matéria onde o assunto são os bailes funk na periferia de São Paulo: 

“mais uma noite funk em São Paulo e dessa vez, encontramos uma novidade”, fala a repórter 

Letícia Vidica no off e comenta na sonora, “todos uniformizados, parecem até torcida de 

futebol”, enquanto isso são mostradas imagens do baile funk e o grupo de jovens que veste 

camisas listradas e estão em um grande grupo chegando para a festa. A equipe acompanha o 

grupo dentro do baile, e explica no off o porque da uniformização, “a turma uniformizada aqui 

é chamada de bonde. São cento e setenta amigos que saem juntos para chamar a atenção nas 

festas”, o grupo é denominado “Roba cena” e com todos reunidos a repórter conversa sobre o 

comportamento nas festas e diz no off que as opiniões são divididas em relação a esse assunto. 

Letícia começa a fazer perguntas para o conjunto e eles expressam as suas opiniões e 

divergem sobre elas. As meninas mostram como dançam no baile, e os meninos explicam que 

quando a garota dança sozinha e não deixa os garotos chegarem muito perto não considera ela 

uma “garota fácil”. A jornalista conversa com alguns jovens no baile funk. O valor/notícia 

encontrado aqui é mais uma vez relativo ao impacto sobre a nação e o interesse social, além 

de um bom produto visual e critérios relativos ao meio, que agregam a clareza e a objetividade 

do texto. 
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Agora, os jovens jornalistas Eliane Scardovelli e Herique Cabral vão acompanhar 

como funciona a troca de casais. Caco Barcellos faz o início da matéria explicando sobre o 

que se trata: “Leila faz trinta e três anos hoje, a festa é um lugar inusitado, uma casa de swing 

no Rio de Janeiro onde estão os repórteres Eliane Scardovelli e Henrique Cabral”. Leila Harari 

é massagista e conta como começou a participar das trocas de casais e o que acha sobre isso. 

A sonora acontece enquanto ela atende uma cliente que também participa destas festas. As 

falas são usadas como sonora e off e são cobertas por imagens gravadas no aniversário de 

Leila. A cliente de Leila, Fátima Regufe grava entrevista com Eliane e fala que também 

participa e que ela e o marido gostam quando olham eles fazendo sexo. A repórter vai 

encontrar o marido de Fátima, o nome dele é Fernando Sarraf e é organizador de festas de 

swing. Eliane explica no off como ele faz para convidar os casais, esse convite acontece 

através da internet, eles conversam um pouco e ele conta na sonora como acontece e se algo o 

deixa com ciúmes, mas afirma que não aconteceu isso ainda. A jornalista entrevista outro 

casal que freqüenta as festas, mas não pratica a troca de casais, apenas assiste. Oscar Pinto é 

taxista e a sua esposa é modelo de roupas eróticas e ele afirma que essa atividade fez melhorar 

o relacionamento do casal. Aqui, encontramos mais uma vez o impacto sobre a nação e sobre 

o interesse social, um fato pouco abordado, mas que gera muitas polêmicas nas rodas de 

discussão.  

Retomada a primeira matéria, Letícia mostra o jovem casal de namorados que 

frequenta o baile funk, e pergunta para a garota se ela é assediada no baile mesmo estando 

com o namorado, e ela responde que sim, e muito. Logo mais a equipe encontra um grupo de 

meninas com vestido preto e tiaras brilhosas que imitam “guampas de diabinha”. Ela chega até 

o grupo e faz uma sonora perguntando como é quando os garotos querem “ficar” com elas? 

Uma das meninas responde que se elas não querem elas ignoram e logo eles saem, e que se 

eles insistem elas falam logo que não querem nada, uma delas explica que não é por causa da 

roupa que elas estão usando que elas são “meninas fáceis”. A equipe anda em meio à multidão 

que está na festa com certa dificuldade, nesta noite o baile funk usou uma temática e foi 

chamado de “a noite do blackout”. Em certo momento da festa todas as luzes eram apagadas. 

Se já era difícil andar pelo salão, na escuridão ficou mais complicado ainda. O som alto 

prejudica um pouco na passagem da repórter, pois ela precisa forçar a voz: “é muito difícil 

enxergar aqui dentro, andar, a gente tropeça nas pessoas, então, por isso a gente está usando 

um celular, assim como muitas outras pessoas para poder se enxergar”, conta Letícia na 

passagem em meio ao “blackout”. A jornalista chega até um casal e tenta fazer uma entrevista, 

mas o barulho é muito alto e pouco consegue se entender. Logo ao fundo Paula Akemi, que é 
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cinegrafista, flagra dois jovens se beijando e os amigos brincando em volta, mais alguns 

jovens se beijam e a repórter tenta falar com eles, mas a confusão é grande. Outro cinegrafista 

da equipe, Marcelo Almeida, sai pelo salão com uma câmera infravermelha, e consegue 

mostrar o que acontece mesmo no escuro, e na volta ele conta: “o máximo que eu consegui 

gravar foi as pessoas se beijando, e no máximo passando a mão um pouco no corpo. Eu achei 

que a hora que apagasse a luz fosse ter alguma coisa mais”, a narrativa é coberta pelas cenas 

feitas por ele com a câmera especial. 

 Eliana Scardovelli e Henrique Cabral chegam até a festa de troca de casais no 

centro do Rio de Janeiro. Os jornalistas encontrar Fernando e Fátima, e com eles mostram os 

preparativos para a festa, na entrada o cinegrafista grava um pote com várias camisinhas, e 

durante off a repórter explica como funciona a festa: “mulheres e casais entram à vontade, 

homem sozinho não, são apenas quinze nomes na lista”. Logo mais, às dez horas da noite, 

começam a chegar os convidados, e tudo é registrado pela equipe do programa.  A equipe 

combinou com o dono do estabelecimento que ficariam sentados em um canto esperando os 

convidados entrar, pois não queriam intimidar ninguém. A iluminação do local é baixa e em 

tons avermelhados. Logo após eles conversam de maneira informal com um senhor 

frequentador do local. Ele diz ter 70 anos de idade, e está lá acompanhado da esposa, que é 30 

anos mais jovem que ele. Conta também que pratica swing há quase 40 anos. A sua identidade 

é preservada. E enquanto ele conversa com a equipe, a sua mulher está de companheira de 

outro homem, mas ele diz que prefere ir com a esposa e isso faz bem para o casal.  

Eliane agora entrevista uma jovem de 19 anos que está na festa à convite de um casal 

de amigos, é a sua primeira vez lá, ela também não mostra o rosto, e quando é questionada 

sobre se seus pais sabiam que ela estava lá, a jovem responde que é independente, mora 

sozinha desde os 14 anos e não precisa dar satisfações à ninguém. As imagens que são 

mostradas as pessoas aparecem apenas do pescoço para baixo, isso foi feito para que as suas 

identidades sejam preservadas. Depois disso, as cenas apresentadas são da esposa de Fernando 

fazendo uma dança sensual. Os repórteres apagam as luzes da câmera a pedido da dona do 

estabelecimento, pois as pessoas estão intimidadas com as filmagens, mas mesmo assim 

continuam sendo feitas imagens dos freqüentadores indo para as suítes do local. Mais uma vez 

encontramos o impacto sobre a nação e um bom material visual, por mais que as pessoas não 

estejam sendo identificadas é possível ter a noção do que está acontecendo. 

De volta á Porto Seguro, o repórter fala no off que os jovens não se importam muito 

com os passeios durante o dia, preferem muito mais as festas. São mostradas imagens de uma 

festa organizada para os estudantes. Em Onápolis, a 60 quilômetros de Porto Seguro, a equipe 
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do programa vai até uma festa onde a atração é o cantor Amado Batista. A intenção é reunir 

casais adultos. Lá o jornalista faz diversas sonoras com as pessoas que estão assistindo show, 

desde casais até quem está solteiro. “Casal Joelma e Chimbinha também se apresentam”, fala 

o repórter no off coberto com imagens dos artistas. Ele sobe no palco e fala com Joelma, ela 

ainda interage com público sobre o tema que está sendo tratado na matéria, namoro e 

“pegação”. O repórter volta para Porto Seguro e mostra a preparação de um grupo de jovens 

antes da balada, diversos alunos estão animados para um show de “axémusic”. Thiago chama 

dois garotos que moram em Porto Seguro mesmo para ir até a festa e ver o que acontece 

quando os baianos paqueram as turistas. Wellinton e Jacson se preparam para sair, e quando 

chegam na festa a equipe do programa observa o que acontece e registra tudo, mostra um 

“placar” para saber quem no fim se saiu melhor, os baianos ou os turistas. Diversas sonoras 

com os garotos que estão participando da competição e muitas imagens da festa e da atitude 

dos jovens. Os valores/notícia encontrados aqui são tem haver co o grau e nível hierárquico 

dos indivíduos envolvidos no acontecimento, já que o repórter conversou com Joelma e 

Chimbinha e os mesmos interagiram com o público sobre o tema da matéria. 

A repórter Eliane Scardovelli está no andar de cima da casa de swing e encontra a 

esposa do taxista que estavam na primeira parte do programa, ela diz que ele está ocupado e 

vai esperar. Em uma das suítes a equipe encontra dois casais apenas conversando. Um dos 

casais, ele é engenheiro e ela professora, diz que as pessoas não sabem que eles frequentam a 

troca de casais. Eles não mostram o rosto e apenas mostram as mãos com as alianças. A 

repórter se diz impressionada com as cenas dos casais se relacionando, estas não são 

mostradas. Ela pergunta para Fernando se algum casal não quis entrar devido a presença das 

câmeras, e ele responde que apenas dois casais não se sentiram a vontade. Ele ainda diz que 

foi possível captar o que realmente acontece nas festas de swing. A festa acaba e os donos da 

boate batem de porta em porta para avisar que estão fechando o local, e as imagens mostradas 

mais uma vez é com a câmera direcionada para o chão. Destacamos aqui o valor/notícia 

relativo ao impacto na sociedade e a disponibilidade de matérias, já que a equipe conseguiu 

mostrar com detalhes o que acontece em uma casa de troca de casais. 

O programa encerra com os créditos e imagens de uma sonora do repórter Thiago em 

Porto Seguro, mas não é possível entender o que é dito, e em um momento chega um rapaz e 

tenta agarra a força a moça que esta dando entrevista.  

 

3.1.4 Profissão Repórter - Fotógrafos – 02 de agosto de 2011 
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A quarta e última edição analisada tem pouco menos de 28 minutos de duração e é 

dividido em três blocos, cada um com pouco menos de dez minutos. Os repórteres que fazem 

parte desta edição são: Valéria Almeida, Eliane Scardovelli e Paula Akemi.  

O programa começa com passagem de Caco Barcellos em uma via pública de São 

Paulo, ao fundo alguns fotógrafos, os quais são o assunto da edição. “O Profissão Repórter de 

hoje mostra o dia-a-dia do trabalho do fotógrafo. Nas praias cariocas nossa repórter segue os 

paparazzi e revela os truques para chegar aos famosos. Subúrbio do Rio, um novato e um 

veterano da cobertura policial. O desafio da primeira viagem a Amazônia. Nossa equipe 

acompanha uma expedição fotográfica. Os bastidores da notícia e os desafios da reportagem, 

agora, no Profissão Repórter”. 

A repórter Eliane Scardovelli é quem apura a primeira matéria da edição, o desafio 

dela é descobrir como trabalham os fotógrafos de celebridades. Ela usa um microfone 

escondido na bolsa para registrar a conversa com os paparazzi
6
. Em off ela narra o que 

acontece: “estamos em um ponto conhecido da Barra da Tijuca, no Rio. São pouco mais de 

dez da manhã de uma sexta-feira. Não demora muito para encontrarmos o primeiro fotógrafo 

de celebridades. Observamos o rapaz por quase três horas”. O off então é interrompido por 

uma sonora com o fotógrafo que a equipe observava, o seu nome é Dílson Silva. Ele conta ser 

paparazzo há três anos, e então pergunta se a equipe está o seguindo e de onde eles são. A 

repórter responde que sim e se apresenta. Ela pede para ver a mochila do profissional, e ele 

então ele mostra o equipamento: máquina fotográfica e “netebook”. Em continuação no off a 

repórter diz: “Dílson trabalha para a maior agência de fotógrafos do Rio de Janeiro. Ele nos 

leva a mais dois paparazzi que “caçam” famosos na mesma praia”. Um desses fotógrafos, 

Marcos Ferreira, fala em uma sonora sobre o salário mensal do profissional. O outro 

paparazzo é um dos que mais registram fatos de celebridades, mas ele não quer aparecer. A 

sonora é gravada com ele de costas para a câmera e as imagens são feitas acima do seu ombro. 

Assim, não é possível fazer a sua identificação. Eliane pergunta se ele se importa ou não em 

prejudicar uma celebridade com as fotos que faz, e ele responde não se importar, pois tem que 

sustentar a família.  

Em outro local próximo a equipe encontra vários paparazzi fazendo registro das 

gravações de uma novela. A repórter vai conversar com um paparazzo que estava escondido 

atrás de algumas árvores, mas ele não quer dar entrevista e pede para que a equipe do 

programa respeite o seu direito de imagem. Eliane então reage perguntando se ele mesmo 

                                                 
6 Fotógrafos especializados em fazer imagens de celebridades. 
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respeita o direito de imagem das celebridades que ele fotografa? Depois o fotógrafo muda de 

idéia e permite ser filmado. Junto com ele estão mais três paparazzi, e ele diz que são amigos, 

mas também concorrência. Uma ilustração mostra o número de paparazzi nos principais locais 

do Rio de Janeiro, são 14 só na Barra da Tijuca e Leblon. A equipe segue o paparazzo anterior 

que não quis se identificar e vão parar em frente a uma churrascaria no bairro Leblon. A 

informação é de que a modelo Suzana Werner está no local. O fotógrafo entra na churrascaria 

e espera durante meia hora. Depois de algum tempo a modelo sai do restaurante e o paparazzo 

a fotografa escondido em meio aos carros estacionados na rua. Toda ação é registrada pelas 

câmeras do Profissão Repórter. Quando Suzana Werner vai entrar em seu carro a repórter vai 

até ela e pergunta: “você reparou que tinha alguém te fotografando?”. Ela então responde que 

percebeu a presença do fotógrafo, e que muitas vezes evita frequentar lugares públicos devido 

ao assédio sofrido pelos paparazzi. Logo depois sai do mesmo restaurante Boninho, diretor do 

reality show Big Brother Brasil, e ao avistá-lo o fotógrafo sai correndo para registrar imagens. 

A repórter também fala com ele rapidamente fazendo a mesma que pergunta que fez a modelo 

Suzana Werner, e ele responde que percebeu e até mesmo cumprimenta o paparazzo. Nessa 

primeira parte da matéria conseguimos observar o valor/notícia relacionado ao grau e nível 

hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento. Isso se dá a presença de pessoas 

famosas, e por falar sobre como elas são assediadas pelos paparazzi no Rio de Janeiro. 

A segunda matéria da noite começa com off de Caco Barcellos fazendo uma 

introdução sobre o assunto que será tratado: “fotógrafo de natureza Araquém Alcântara está 

em uma expedição pela Amazônia. Em São Paulo a repórter Paula Akemi se prepara para 

viajar ao encontro dele”.  A repórter narra em off a viagem: “quatro horas de vôo até Manaus, 

depois mais três até Carauari e cindo horas de barco. Subimos duzentos quilômetros pelo rio 

Juruá, um dos afluentes do rio Solimões. Chegamos a reserva extrativista do médio Juruá”. 

Todo o off é ilustrado com imagens dos caminhos, da viagem, da paisagem, das casas e 

moradores do local. Quando chega à vila onde ficará hospedada durante as filmagens, Paula 

encontra o fotógrafo que será a fonte e personagem principal da matéria, Araquém Alcântara. 

A repórter e a equipe vão conhecer as instalações onde permanecerão durante os dias que 

estiverem por lá, a casa de um morador da região chamado Manuel. Antes da primeira 

expedição atrás de fotos da natureza a repórter e a equipe almoçam junto com o fotógrafo e a 

família que os acolheu.  

O primeiro destino a ser fotografado é uma casa de farinha. A equipe do programa vai 

junto com o fotógrafo e um guia até o local. Lá Araquém Alcântara começa a fotografar a 

produção artesanal da farinha. Um dos trabalhadores posa para as fotos, em alguns momentos 
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são montadas as situações e em outros, as poses são naturais. Em uma sonora o fotógrafo 

conta que as vezes a situação está pronta e em outras é preciso montá-la, e encerra dizendo: 

“fotografia é arte”. Os clics de Araquém e as ações do farinheiro são registradas a todo o 

momento pela equipe do Profissão Repórter. Em outro momento Araquém fotografa o 

trabalho de um seringueiro. Nessa hora, as luzes da câmera do programa foram desligadas 

para não atrapalhar as imagens do fotógrafo. Nessa primeira parte da matéria notamos a 

presença do valor/notícia relativo ao impacto sobre a nação e o interesse nacional, e a 

disponibilidade de materiais. Isso porque é mostrado como um fotógrafo de natureza produz 

as suas fotos, como é feito para chegar ao produto final e a equipe do programa consegue 

registrar esse trabalho. 

De volta a primeira matéria da edição a repórter Eliane Scardovelli retoma o assunto 

com um off e imagens da praia e do fluxo de pessoas: “essa é a praia do Leblon, zona sul do 

Rio de Janeiro. Aqui vivem vários famosos, e onde tem famoso tem paparazzi”. Ela então 

observa um rapaz que chega de bicicleta, boné, óculos escuros e com uma mochila nas costas 

pelo calçadão da praia, e comenta que aparenta ser um “típico paparazzo”. Eliane conversa 

com o paparazzo enquanto ele fotografa uma moça que pensa ser a atriz Daniele Winits, mas 

quando ela se aproxima ele percebe que não é. Pelo telefone ele recebe a informação de um 

colega da mesma agência de que a jornalista Glória Maria está nas proximidades passeando 

com as filhas. A equipe acompanha o fotógrafo e lá encontra o colega que ligou para ele. Os 

dois registram o passeio em família da jornalista. Durante a ação a repórter narra o que está 

acontecendo e o fotógrafo dá algumas respostas rápidas.  

Eliane vai então conversar com Glória Maria. Ela aborda a jornalista e pergunta se ela 

já percebeu a presença dos paparazzi, e ela responde que não, pois nem estava prestando 

atenção e conta que toda a vez que freqüenta o local, encontra algum fotógrafo. A repórter 

então questiona se ela se sente a vontade com esse assédio, e Glória Maria responde: “eu acho 

muito chato. Eu sou de um tempo que eu acho que não havia paparazzi, entendeu? Eu sou de 

um tempo em que eu vinha para essa praia de biquíni jogar frescobol. Mas agora eu não posso 

fazer nada. Eu moro aqui no Leblon, em frente à praia e eu nunca mais vim a praia no 

Leblon”. Minutos após as fotos serem tiradas, elas já são postadas no site. “A foto que ele 

tirou meio-dia e vinte e um, já está no site meio-dia e quarenta e quatro”, comenta a repórter 

mostrando imagens do site. O mesmo valor/notícia encontrado no início desta mesma matéria 

também é observado na segunda parte, relativo ao grau e nível hierárquico dos indivíduos 

envolvidos no fato, e em questão está a presença da jornalista Glória Maria.  
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A edição retorna a segunda matéria, a repórter Paula Akemi acompanha o fotógrafo de 

natureza em uma aventura na Amazônia. “Araquém Alcântara é fotógrafo profissional há 40 

anos. A paixão pela Amazônia aparece em vários de seus livros”, narra a repórter enquanto 

são mostradas imagens da caminhada no meio da floresta. Araquém conta então em uma 

sonora que já teve diversos problemas físicos por ter que carregar o equipamento pesado nas 

suas aventuras fotográficas. A equipe do programa instala uma micro-câmera junto a câmera 

fotográfica do profissional e consegue captar o olhar do fotógrafo. Araquém conta que a vida 

dele não é de “glamour” como suas imagens, que ele passa por diversas dificuldades, mas que 

ama o que faz. Durante a fala são mostradas imagens em que o fotógrafo registra a ação dos 

animais na floresta, e depois na casa onde eles irão dormir enquanto a repórter observa o 

fotógrafo fazendo o tratamento das fotos que foram tiradas. O valor/notícia observado aqui é o 

critério de relevância e o significatividade do fato, é um fato novo que está sendo mostrado 

para todos aqueles que têm interesse ou até mesmo curiosidade em saber. 

A terceira matéria do programa começa com um off de Caco Barcellos fazendo a 

introdução do assunto que será abordado: “a repórter Valéria Almeida acompanha o trabalho 

dos fotógrafos das páginas policiais”. A repórter vai acompanhar Bruno, fotojornalista há 

quatro anos que registra a retirada de usuários de crack na favela do jacarezinho, no Rio de 

Janeiro. A repórter pergunta como o profissional reage com as ações dos usuários que se 

escondem para não serem fotografados, e ele responde que não deixa de fotografar, mas que 

não desrespeita a pessoa, independente de ser ou não usuário de drogas. Enquanto as 

informações são passadas em forma de off, as imagens que aparecem são da ação da polícia na 

retirada dos usuários da favela. A equipe vai até uma casa onde está a polícia, lá era local onde 

eram fabricadas drogas, como crack e cocaína. O fotojornalista está lá para registrar a 

apreensão, assim como outros profissionais da área, até mesmo amadores, todos dividem o 

espaço. A repórter então pergunta para Bruno o porquê de ter escolhido o fotojornalismo. Ele 

responde que gosta do que faz e gosta da sensação e da emoção da profissão. A equipe 

acompanha o profissional até a apuração de uma pauta
7
, ele irá fotografar a perita do “caso 

Juan”. Mas chegando ao local ele não sabe quem é a mulher e começa a pedir informações 

para outros colegas jornalistas que estão no local. Eles trocam dados, deixando de lado a 

concorrência. Em vários momentos da matéria a jornalista repassa informações pelo telefone 

para Caco Barcellos, que a orienta. Nessa primeira parte da matéria encontramos o 

                                                 
7 Informações que servem como orientação para o repórter apurar uma matéria. 
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valor/notícia relativo a relevância e significatividade do acontecimento, por ser um fato que 

envolve valores humanos.  

É retomada então a segunda matéria com a repórter Paula Akemi em uma passagem na 

vila onde estão hospedados na Amazônia. Ela conta que no local não existe telefone e muito 

menos sinal de celular, a única forma de comunicação é através de uma antena com sinal de 

satélite que é abastecido por placas de energia solar que conectado a um telefone público 

permite a comunicação com outros lugares. “São Raimundo fica no meio da floresta 

amazônica, mas tem água encanada e tratada. Das 24 casas, quase todas tem televisão, só que 

a luz tem hora para acabar”, narra a repórter enquanto mostra imagens do local. Ela conta 

também uma passagem como fazem para carregar a bateria do material que é usado para fazer 

registro das imagens já que a luz é desligada às nove e meia da noite. A equipe começa a se 

arrumar para dormir quando enxergam uma aranha enorme no cômodo, um dos moradores da 

casa vai até lá retirar o bicho para que todos possam dormir tranquilos. A equipe acorda às 

quatro horas da manhã e faz uma viagem de barco durante uma hora em meio a escuridão. O 

motivo? Acompanhar um pescador que vai tentar pegar um Pirarucu, e Araquém Alcântara 

quer registrar esse momento. “O Pirarucu é o maior peixe da Amazônia. A foto dele é a mais 

esperada”, conta a repórter em um off. Percebemos aqui, mais uma vez, o valor/notícia 

baseado na relevância e significatividade do fato. 

A edição retorna à terceira matéria e a repórter Valéria acompanha um fotojornalista 

veterano, Fernando Quevedo está na profissão há 20 anos. O fotógrafo está em uma delegacia 

do Rio de Janeiro à espera de um comandante da Polícia Militar que sofreu um atentado. Ele 

registra imagens do carro da vítima alvejado por diversos tiros, mas diz que o mais importante 

realmente são fotos do comandante. Quevedo consegue tirar algumas fotos da vítima, mas 

antes de enviar as fotos para o jornal ele se desloca para outro lugar para registrar um crime. 

Todos os momentos são registrados pela equipe do Profissão Repórter. “A polícia prendeu um 

homem com 25 uniformes do BOPE (Batalhão de Operações Especiais)”, narra a repórter. 

Valéria conta em uma passagem que a polícia retira o acusado da viatura para que a imprensa 

possa registrar imagens dele em frente ao material que foi apreendido.  

Mais tarde, Valéria e a equipe acompanham o fotógrafo em uma operação da Polícia 

Civil do Rio de Janeiro no Morro Santa Tereza. A informação é de que a polícia vai até o local 

para cumprir doze mandados de prisão. O fotógrafo fica próximo aos policiais para tirar fotos 

do momento, enquanto isso a equipe fica afastada para não correr nenhum risco. A repórter 

pergunta então para Quevedo se ele entraria na favela em uma situação semelhante, mas sem a 

proteção da polícia. Ele responde que não, e que sem a proteção da polícia é impossível 
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participar de alguma ação semelhante. O fotojornalista, e a equipe de reportagem do programa 

registram diversos momentos da atuação policial. A repórter então pergunta para ele se a 

população das favelas recebe bem os jornalistas nesse tipo de situação. Ele responde que sim e 

argumenta, “os moradores dessas regiões vêem a imprensa até mesmo como uma proteção”. A 

repórter pergunta por que, e ele responde que quando a imprensa está junto a população tem 

certeza de que a polícia não vai fazer nada contra eles. Mais uma vez a repórter é orientada 

por Caco Barcellos pelo telefone, e ele pede para que ela pergunte a opinião da população. 

Enquanto fotógrafo registra o momento em que os presos são levados para o camburão da 

polícia, Valéria tenta conversar com duas moradoras da região, mas nenhuma quer falar com a 

equipe de reportagem. Quevedo conta em uma sonora que era engenheiro, mas largou a 

profissão para seguir um sonho de infância, ser fotógrafo. O valor/notícia encontrado aqui é o 

mesmo encontrado anteriormente, relevância e significatividade do fato por se tratar de um 

acontecimento de interesses humanos.  

 De volta a primeira matéria do programa. “Quando o sol não aparece e a praia fica 

vazia, os fotógrafos invadem os restaurantes”, narra a repórter enquanto são mostradas 

imagens de paparazzi correndo pelas ruas. A repórter tenta entrevistar a atriz Luana Piovani, 

mas ela diz não gostar dos fotógrafos e tão pouco de falar sobre o assunto. Eliane acompanha 

agora outro paparazzo, ele procura flagras de famosos em começo de relacionamentos e atores 

de novela. Ele avista de longe a atriz Débora Bloch dentro de um restaurante, fica tirando 

algumas fotos do lado de fora, mas muito distante. Ele procura vários ângulos para tirar fotos 

melhores, e conta que as vezes é necessário esperar horas e horas para conseguir uma boa 

imagem. Caco Barcellos conversa com a repórter pelo telefone e pergunta qual é a celebridade 

mais cobiçada pelos fotógrafos, a repórter responde que o paparazzo contou que o ator é mais 

“vendável” quando está em uma novela das oito.  

 Depois de algumas horas a atriz Débora Bloch sai do restaurante acompanhada da filha 

e do namorado, mas ela anda de costas para não ser fotografada. A melhor foto que ele 

conseguiu foi uma em que a atriz está de perfil, e conta que se ela estivesse de frente seria 

muito melhor. Agora, Eliane acompanha o fotógrafo até uma churrascaria onde receberam a 

informação de que o ator Antônio Fagundes estaria por lá. O paparazzo e a equipe do 

programa aguardam durante horas, embaixo da chuva e depois de muito tempo o ator aparece. 

Começam então os clics do fotógrafo. A repórter vai então entrevistar o ator que está entrando 

no carro. Ela pergunta se ele percebeu que estava sendo fotografado. Ele responde: “não. Da 

onde? Lá de longe? A matéria é essa? Paparazzi. A gente nunca percebe que eles ficam 

escondidinhos atrás da árvore”. Depois dos registros o fotógrafo vai para casa. O valor/notícia 
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encontrado aqui é o mesmo encontrado desde o início dessa matéria, relativo ao nível 

hierárquico dos envolvidos, já que trata sobre celebridades. 

 É retomada então a segunda história da edição. A equipe está acompanhando o 

fotógrafo de natureza Araquém Alcântara na busca pela foto do maio peixe da Amazônia, o 

Pirarucu. O câmera apaga a luz do equipamento a pedido da repórter Paula Akemi para 

mostrar como realmente está muito escuro no local. Em três pequenos barcos todos saem 

então em busca do peixe e da fotografia. O fotógrafo registra todos os momentos da pesca, 

enquanto pescador não consegue pegar o peixe esperado. Todos falam baixo e tentam fazer o 

mínimo possível de barulho. “Depois de duas horas e meia de espera”, narra a repórter. E o 

fotógrafo grita da outra embarcação: “é peixe grande. A canoa está sendo arrastada, olha lá”. 

É possível então fazer o registro mais desejado da viagem, a pesca do Pirarucu, peixe que pesa 

cerca de 90 quilos. E o fotógrafo encerra comentando: “a Amazônia pode alimentar boa parte 

desse Brasil”, e dizendo que essa é a razão de toda a sua vida. Mais uma vez a relevância e 

significatividade do fato fazem parte da matéria. Além também, do bom material visual que 

esteve presente em todas as partes do programa. 

 O programa encerra então com os créditos e ao lado imagens de bastidores do 

programa. 

 

3.2 Quadro de valores/notícia 

 

Valores/notícia Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 

Grau e nível hierárquico X  X X 

Impacto sobre a nação  X X X 

Número de pessoas envolvidas X X X  

Relevância e significatividade X X X X 

Disponibilidade de materiais X X X X 

Critérios relativos ao meio  X X X 

Quem é o público     

Furo de reportagem X X   

 

Nesse quadro conseguimos perceber então quais são os valores/notícia predominantes 

no programa Profissão Repórter. Observamos que a disponibilidade de materiais, que tem 

relação com a acessibilidade do jornalista ao fato em questão, está presente em todos os 
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programas. Isso se deve a apuração dos fatos e os contatos feitos durante a produção do 

programa.  

Outro valor/notícia que é encontrado em todas as edições é o critério de relevância e 

significatividade do acontecimento. Esse valor diz respeito as notícias que se tornam 

relevantes quando baseadas em interesses humanos. Isso é possível observar nos quatro 

programas analisados. Todos eles contêm assuntos relevantes para a sociedade.  

O valor/notícia relacionado ao público-alvo não foi marcado em nenhum dos 

programas, pois podemos perceber que o público em questão são acadêmicos de jornalismo e 

estudantes que tem interesse na área. Isso se dá pelo fato de mostrar os bastidores de como é 

feita a apuração da notícia. Assim como pessoas interessadas nos assuntos a serem tratados.  

O programa não busca também o foco no “furo de reportagem”, onde esse valor 

aparece são em pequenas declarações de entrevistados. Os assuntos abordados no programa 

estão, muitas vezes, fora da mídia no momento. São temas inusitados, mostrados de diversos 

ângulos e com várias fontes diferentes 

Todas as matérias possuem um bom material visual. Imagem e texto estão em sintonia. 

E o texto em todas as edições é claro e objetivo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou compreender quais os valores/notícia predominantes nas 

reportagens do programa Profissão Repórter nas edições de 31 de maio, 21 de junho, 12 julho 

e 2 de agosto, todas do ano de 2011. Cada edição abordou uma temática diferente, a primeira 

tratava sobre a disputa dos filhos, a segunda sobre casamentos, a terceira apresentou o 

comportamento sexual dos brasileiros e a quarta edição analisada abordava o assunto 

paparazzo. Logo, foi necessário estudar os critérios de noticiabilidade, os valores/notícia, e 

fazer uma pesquisa sobre a diferença entre documentário e reportagem, já que o programa tem 

um formato inovador que pode confundir sobre qual gênero é pertencente.  

A seleção dos programas foi feita através de uma análise composta, mas decrescente, 

permitindo assim um misto de temáticas. Após a escolha, foi feita a análise de conteúdo 

detalhada do material selecionado, mas sendo destacados apenas os principais diálogos do 

programa, já que o foco da pesquisa é, em sua grande maioria, o produto visual e o contexto 

da matéria. A cada fase do programa, foram relatados quais os valores/notícia presentes. E ao 

final um quadro com os valores/notícia encontrados. Cada programa se adéqua a diferentes 

valores/notícia, mas em todas as edições pode-se perceber que existe uma união entre o texto e 

as imagens.  

Fazendo o estudo sobre a diferença entre documentário e reportagem, chegamos a 

conclusão de o formato do programa é de reportagens. Essas muito bem apuradas e 

representadas com clareza e objetividade para o telespectador. O programa não tem como foco 

o ineditismo ou o furo de reportagem. Os assuntos abordados são aqueles de conhecimento do 

público, mas que não são mostrados em telejornais diários. O Profissão Repórter vai atrás de 

novas informações, aprofundando o tema e buscando  contato direto com a fonte. E o outro 

diferencial é a estratégia usada na relação com o telespectador, a produção busca saber qual 

assunto é de interesse do público, mantendo essa relação próxima. 

Na chamada do informativo, o que já virou quase um jargão, Caco Barcellos diz que o 

programa mostra os bastidores da notícia. Essa questão é realmente observada durante as 

reportagens, pois em diversos momentos aparecem cenas em que o jornalista discute com os 

demais sobre as imagens, o conteúdo, e até mesmo as ações do repórter. É como se o público 

participasse da reunião de pauta do programa, o que já cria maior proximidade ainda entre o 

telespectador e o programa. 
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No decorrer da análise, foi constatado que todos os valores-notícia determinados por 

Wolf (2003) estão presentes nas quatro edições do Profissão Repórter que foram selecionadas, 

mas alguns podem ser notados mais vezes. São eles: o interesse e a importância da notícia, o 

quão relevante ela é para o público; produto e disponibilidade de matérias, o programa sempre 

busca ter acesso aos fatos para passar ao público as informações completas; e critérios 

relativos ao meio, o informativo consegue fazer a união entre imagens e texto, facilitando 

assim a compreensão do telespectador.  

A importância deste trabalho está em observar quais foram os valores/notícia mais 

encontrados no programa. Assim pude ter uma visão de quais os critérios são utilizados para a 

seleção dos acontecimentos que tornam-se notícia.  

Os temas apresentados nas edições analisadas são assuntos inusitados que não estão na 

mídia atualmente. Pautas factuais, fatos do cotidiano e da realidade do telespectador estão 

presentes nas matérias do Profissão Repórter. São diferentes lugares do Brasil, com enfoque 

na região centro do país, e até mesmo do exterior, que servem de cenário para as reportagens, 

e que tem como “atores” a própria população que vive aquela realidade.  

Além disso, diversos repórteres, com opiniões diferentes conseguem mostrar os vários 

ângulos do acontecimento, deixando explicito até mesmo o senso de humanidade. Muitas 

vezes se emocionam e se posicionam em relação ao assunto tratado,  mostrando proximidade 

com a fonte. Todos esses episódios são presenciados e orientados pelo experiente jornalista 

Caco Barcellos que serve como eixo do programa, fazendo conexões entre as histórias. 

Por fim, o programa semanal Profissão Repórter tem a pretensão de levar ao seu 

público informações aprofundadas de assuntos determinados, muitas vezes pouco abordado 

por outros informativos. Também é possível constatar que o mesmo apresenta grande 

proximidade com o público, já que pede à ele sugestão de assuntos e temas para programas 

futuros. 
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