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Com o objetivo de mostrar os bastidores da notícia, os processos de produção e os desafios de 

uma reportagem, o Profissão Repórter começou a ser exibido como um quadro do fantástico em 

maio de 2006. Em 2008, ganhou espaço como programa independente. Nas palavras de 

(Barcellos, 2006), “a essência é a reportagem – feita na rua, com envolvimento total da equipe 

em todas as fases de produção”, isso significa que não podemos pensar o sujeito-repórter 

somente na posição-jornalista para mostrar os fatos, mas além disso, fazer parte deles, se 

indignar, apontar a realidade que considera injusta, se envolver, revelar a emoção. E tudo isso, 

não é excluído na edição, ao contrário, essa ideologia que conecta as etapas da construção da 

reportagem que nos parece “sempre-já-lá” interpela o repórter, que está envolvido dos “pés a 

cabeça” com toda a história. Neste sentido cabem-nos alguns questionamentos: se a proposta do 

programa é justamente mostrar “os bastidores da notícia, os desafios da reportagem”, esse 

envolvimento do repórter não seria proposital? Quais são os efeitos de sentido produzidos nesta 

estrutura de programa? Como se dão os efeitos nessa tentativa de controle de sentidos? Este 

projeto tem como tema: Profissão Repórter: a edição da edição e o efeito do controle de 

sentidos. O objetivo central é analisar o discurso e a estrutura do programa, abordando como 

referência, SDs de algumas edições do programa. A maneira detalhada como a reportagem 

mostra por diferentes ângulos determinado assunto, nos permite refletir sobre a estrutura e 

funcionamento do programa, bem como quais são os ângulos que a edição escolhe mostrar - 

dentro daquela formação discursiva - e o que é silenciado. Autores como (Pêcheux, 1975), 

(Mariani, 1998), (Orlandi, 2016) nos darão embasamento nesta pesquisa. A maneira como o 

discurso jornalístico fala sobre o mundo, na modalidade reportagens, vai dando sentidos e 

reforçando-os. (Mariani, 1998). Os resultados mostram que existe uma memória de 

confiabilidade para com o jornalismo, especialmente na televisão, que retrata os fatos com 

imagens. No caso do Profissão Repórter, as imagens, coladas ao texto e editadas tanto com as 

narrações da personagem como com a dos repórteres e observações do editor Caco Barcellos, 

transmitem esse efeito de realidade. É como se os telespectadores estivessem próximos daquele 

fato narrado e informados com provas (imagens), sobre aquele assunto e/ou personagem. Algo 

incontestável? Não para nós, na posição de analistas.  
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