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1. RESUMO  

O presente trabalho investiga e analisa a realização do gênero reportagem a partir 

de um estudo comparativo sobre a produção e a linguagem nas emissoras de 

televisão brasileira. A pesquisa será traçada através de entrevistas com 

repórteres que trabalham diretamente para emissoras de televisão, observando 

de perto, a rotina desses profissionais que lutam, diariamente, para informar a 

sociedade contando grandes histórias. Livros sobre o tema estudado e pesquisas 

em arquivos acadêmicos também são fontes utilizadas.  

2. INTRODUÇÃO  

No campo do jornalismo, transmitir informações com rapidez, sem perder a 

credibilidade, com excelência e interesse público é fundamental. No entanto, com 

a acumulação de tarefas e competitividade, essas características se tornaram 

cada vez mais difíceis no dia a dia do repórter. Para que uma mensagem chegue 

ao receptor, não só o conteúdo como também o meio utilizado são elementos 

importantíssimos. A vida de um jornalista, na prática, pode ser bem diferente de 

tudo o que podemos imaginar fora do ramo ou até mesmo dentro das 

universidades. 

Esta pesquisa se justifica pela importância em oferecer uma contribuição aos 

ingressantes na área em questão, de maneira que possam avaliar e entender 

como funciona a rotina do repórter de TV. Dessa forma, além de contribuir para 

que esses aspirantes a jornalistas possam assim, descobrir se essa esfera do 

curso é realmente a que deseja prosseguir, o trabalho objetiva aguçar o olhar 

dessa nova geração promovendo uma modificação no modo de se fazer 

jornalismo futuramente. 

  O trabalho também poderá servir como fonte de informações para quem pesquisa 

e analisa a área do telejornalismo como professores universitários e/ou 

pesquisadores na área da comunicação. 

3. OBJETIVOS 

 Apresentar a rotina produtiva de diferentes repórteres de TV. 
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 Demonstrar a importância do gênero reportagem no telejornalismo e a sua 

influência na sociedade. 

 Mostrar como o processo de produção da reportagem pode ser diferente 

em cada emissora não só pelo encaminhamento editorial, como também 

pela quantidade de funcionários, sazonalidade, audiência e programação.  

4. METODOLOGIA 

Para a pesquisa bibliográfica e revisão da literatura, dos livros selecionados estão 

o Manual de telejornalismo de Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo Lima, 

Jornalismo diante das câmeras de Ivor York e Telejornalismo no Brasil – um perfil 

editorial de Guilherme Jorge de Rezende, que contribuíram com essa visão da 

reportagem e suas definições, bem como a figura do repórter em suas atividades. 

Até o fim do trabalho, outros livros e artigos que tratam do assunto em pauta 

serão acrescentados advindos de pesquisas acadêmicas.  

O método pretendido para esta pesquisa é o estudo comparativo objetivando 

demonstrar o processo de produção de uma reportagem em emissoras de 

televisão aberta, reconhecidas pela audiência e tempo de estabilidade no ar. Para 

que isso aconteça, a realização da técnica da entrevista será indispensável, das 

quais estão sendo agendadas através de assessores de imprensa e contatos 

pessoais. O foco é a participação de repórteres, mas poderão entrar em pauta 

também outros profissionais que trabalham no processo de realização das 

reportagens como pauteiros, cinegrafistas, editores e chefes de reportagens.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Nesse primeiro mês de projeto, foi realizada a leitura dos livros e artigos citados 

na Metodologia, ampliando as ideias sobre edição, texto e prática do repórter no 

gênero estudado.  Além disso, com o objetivo de desenvolver as entrevistas para 

que seja iniciado o estudo comparativo, foram feitos contatos com algumas 

emissoras de televisão, dentre elas, Rede Record e RedeTV. 
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6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir da seleção da pesquisa bibliográfica iniciada, concluí-se que para que 

toda e qualquer atividade no telejornalismo seja colocada em prática, se faz 

necessário o trabalho em equipe. Sendo assim, a exigência de profissionais 

responsáveis é de extrema relevância. Ao selecionar uma pauta, por exemplo, 

não só o repórter como toda a equipe de reportagem (editores, cinegrafistas, 

pauteiros, etc.) devem se empenhar com o objetivo de transmitir o tema em 

questão da melhor maneira possível, bem como o método que será utilizado para 

que isso aconteça.  

O jeito mais audacioso de colocar esses objetivos em prática é utilizando a 

principal fonte de matérias exclusivas do telejornalismo, também conhecidas 

como reportagem. Em virtude dos fatos mencionados, foi realizado o fichamento 

de textos, encontros de orientação e contatos com as emissoras. Até o momento, 

o parecer dos contatos foi positivo e as entrevistas estão em fase de 

agendamento.  
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