
AULAS DO CANTO 

mesa do autor dos famosos l i 
vros de reportagem "Rota 6 6 " 

_e "Abusado" está localizada 
num discreto canto na redação do 
programa "Profissão Repórter", da 
Rede Globo. A maior parte da sala é 
ocupada pelas mesas dos jovens jor
nalistas que compõem a equipe e, ao 
centro, repousa um quadro com fo
tos de todos os que já passaram pela 
redação do programa. A l i , no canti
nho, fica Caco Barcellos. Discreto e 
em tom sempre sereno, o jornalista 
preserva uma relação igualitária com 
os repórteres de sua equipe: "Eu não 
ensino aqui, viu? A gente trabalha 
junto mesmo, buscando fazer um 
programa que seja resultado do es
forço de todo mundo", diz, modes
to. Mas, seja para sua jovem equipe, 
seja para estudantes de comunicação 
Brasil afora, Barcellos promove, sim, 
verdadeiras aulas de jornalismo. 
Ainda que involuntárias, geridas de 
seu canto na redação. 

Exibido nas noites de terça-feira 
da Rede Globo, a estreia da terceira temporada do 
"Profissão Repórter" está prevista para 5 de abril. 
O programa, que estreou como um quadro no 
"Fantástico", em 2006, era um antigo projeto de 
Barcellos. Foi tomando forma e ganhando espaço 
até ocupar um horário fixo na grade da emissora. 
"Acho que todos os programas que estão no ar 
precisam dar retorno de audiência ou não sobre
vivem", observa Barcellos, destacando a longevi
dade de seu projeto, autônomo desde 2008. 

COM SEU ESTILO DISCRETO, 

CACO BARCELLOS VOLTA À TV 

COM A TERCEIRA TEMPORADA 

D0"PR0FISSÃ0 REPÓRTER", 

SÉRIE J O R N A L Í S T I C A DE 

GRANDES REPORTAGENS QUE, 

ALÉM DE SER ADMIRADA POR 

COLEGAS E ESTUDANTES DE 

COMUNICAÇÃO, CONQUISTOU 

TAMBÉM 0 PÚBLICO 

P O R P A M E L A F O R T I 

DA REPORTAGEM 

P O R L U I Z G U S T A V O P A C E T E 

DA REPORTAGEM 

F O T O S : P A B L O D E S O U S A 

Embora muitos espectadores en
tendam o "Profissão" como atração 
focada nos bastidores da atuação de 
jovens jornalistas, Barcellos explica 
que a ideia original veio de sua ex
periência com longas investigações 
que, além de render grandes maté
rias, traziam a vontade de construir 
abordagens diferenciadas para pau
tas conhecidas. " N a T V , nada é fe i 
to sozinho. Tudo é coletivo. Mas na 
rua você cria um olhar, um retrato, 
um corte, enquanto o seu colega faz 
outro", explica. Apesar da ousadia, 
Barcellos carrega consigo o medo 
de errar, o que o leva a uma cons
tante autocrítica. "Fico pensando: 
'Quantas pessoas estão sendo pre
judicadas por esse erro que eu es
tou cometendo?' É um trabalho de 
muita responsabilidade." 

Tamanha consciência lapidou os 
35 anos de carreira de um dos p r i n 
cipais jornalistas investigativos do 
país. O gaúcho Caco Barcellos fez 
mui ta reportagem escrita antes de 

encarar o vídeo: foi colaborador da revista Ver 
sus e do Jornal da Tarde nos anos 1970 e passou 
pelas redações de IstoÉ e Veja nos 1980. Na TV 
dos M a r i n h o , começou pelo " G l o b o Repórter", 
passando depois ao "Fantástico", onde realizou 
uma reportagem sobre a guerra c i v i l em Angola 
que lhe rendeu um Prêmio Libero Badaró, em 
2001, concedido por esta revista I M P R E N S A . A 
mesma à qual concedeu, em meados de março, 
a entrevista a seguir. 





IMPRENSA - QUAIS SÃO AS NOVIDADES DA NOVA 
TEMPORADA DO "PROFISSÃO REPÓRTER"? 
Caco Barcellos - Continuamos como estáva
mos ano passado, atrás dos acontecimentos 
mais quentes da semana. E, às vezes, buscando 
histórias que envolvam o que está acontecendo 
com o país, o que os brasileiros estão indagando, 
questionando ou protestando. Pensamos em fa
zer programas de acordo com aquilo que estamos 
ouvindo e vendo na rua. Eu acho que é a função 
do repórter. Contar as histórias que sejam rele
vantes, coisas da atualidade. 

VOCÊ LIDA COM UMA NOVA GERAÇÃO DE JORNALIS
TAS E REPÓRTERES. ELES COLABORAM COM NOVOS 
CONCEITOS E IDEIAS? 
Sem dúvida, eles trazem muita informação. É 
uma geração muito mais bem informada do que 
a minha. Quando eu precisava me informar me
lhor sobre determinado assunto, tinha que sair 
de casa e ir até uma biblioteca. Sonhava em en
contrar um l ivro na prateleira. Geralmente eram 

livros empoeirados, comidos pelos cupins. Já 
hoje você pode fazer isso em qualquer bibliote
ca do mundo. São vários os meios à disposição 
de todos. E esses jovens l idam muito facilmente 
com isso. Essas ferramentas e as diferentes for
mas de buscar informação dos últimos 15 anos 
são ricas e isso faz da apuração, da rua, tudo 
muito mais dinâmico em todas as pontas. 

COM A INTENSIFICAÇÃO DO USO DE NOVAS TECNO
LOGIAS NAS REDAÇÕES, ACHA QUE 0 REPÓRTER TEM 
IDO MENOS PARA AS RUAS? 
Acho que as duas coisas podem andar juntas. É 
fundamental que se use as facilidades das tecno
logias e que se saiba dosar os instrumentos de 
pesquisa. Acho maravilhoso o repórter ir para 
a rua mais informado, com consciência do que 
ele vai encontrar. Mas não adianta só ficar no 
processo de pesquisa na internet, ou nas redes 
sociais, só utilizar essa via. Você encerra seu t ra 
balho somente com um recorte do que já falaram. 
O segredo é trazer algo novo. A q u i no "Profissão 



Repórter" nossa dinâmica inclui as duas coisas. 
Todo mundo tem consciência da importância de 
estar muito bem informado, antenado com os 
acontecimentos do mundo, daquilo que é p r o 
duzido pelos outros veículos. Nossa premissa é 
começar o trabalho partindo do pressuposto de 
buscar coisas novas, coisas que não foram fala
das nos vários veículos, seja impresso, internet, 
ou até mesmo na concorrência. Tudo isso ajuda 
muito a tornar mais dinâmica nossa investiga
ção, nossa procura por coisa nova. Do Japão, por 
exemplo, a quantidade de imagens que chegaram 
é imensa. É bem provável que outros terremotos 
e tsunamis piores já tenham acontecido, mas não 
foram tão divulgados dessa forma. 

O "PROFISSÃO REPÓRTER" ERA UM ANTIGO PROJETO 
SEU. COMO ELE SURGIU? 
Ê um processo um pouco natural. Eu trabalhei 
um longo período com jornalismo investigativo e, 
frequentemente, trabalhava com informações de 
caráter negativo em relação à determinada pessoa 

que cometia algum delito. Eram denúncias. E, em 
informações que determinam se as pessoas são 
culpadas ou inocentes, você tem que ter muito 
cuidado e a responsabilidade de ouvir todos os l a 
dos. Ouvir , ver do que a pessoa está sendo acusa
da e ir atrás. E eu me dava conta de que teria que 
ser cada vez mais cuidadoso. O trabalho precisa 
ser equilibrado para não causar dano à pessoa que 
está sendo acusada. Quantas vezes eu não apurei 
em três meses, seis meses e até um ano. E mes
mo assim você corre o risco de errar. Eu sempre 
sonhava que enquanto estava apurando um caso, 
um repórter ia apurar outra coisa e ver outra 
perspectiva. Eu pensava em poder fazer algo em 
que você enriquece o olhar sobre o fato, sobre a 
notícia. E isso é a essência do programa hoje. O 
que o "Profissão Repórter" faz é contar a história 
com olhares cruzados sobre uma mesma notícia, 
uma mesma história, um mesmo fato. 

MOSTRAR OS BASTIDORES SEMPRE FEZ PARTE DO 
PROJETO? 
Na investigação e na TV os bastidores falam m u i 
to. Por exemplo, em investigação, muitas vezes o 
silêncio é mais relevante do que a fala, do que a 
declaração. No jornalismo impresso, por exem
plo, você não consegue escrever o silêncio. Mas 
na TV você mostra a cortina se fechando, a porta 
batendo na cara, a observação pela fresta. Então, 
os bastidores da investigação são muito ricos. E, 
dependendo da história por trás, existem aven
turas incríveis. Você tem que pular muro, pular 
cerca, esperar de quatro a cinco dias embaixo de 
uma ponte. Acho que isso ê rico para quem não 
está acostumado com a dinâmica de trabalho. Eu 
fazia palestras e as pessoas sempre me pergun
tavam sobre os bastidores: como você entrou na 
casa do juiz? Como conseguiu falar com aquela 
pessoa? E quando eu contava o processo chama
va muita a atenção de todos. 

ESSE FORMATO PODERIA SER PRODUZIDO POR PRO
FISSIONAIS. POR QUE SE OPTOU POR JOVENS RE-
CÉM-FORMADOS? 
Trabalhar com o jovem ajuda, porque você pode 
dizer ao espectador que é a primeira vez que 
aquele repórter está indo fazer a cobertura de um 
julgamento. Então, a pessoa em casa se ident i f i 
ca muito com aquele repórter, porque o próprio 
telespectador, seja ele um engenheiro ou um pe
dreiro, também pode ir até aquele lugar. Não tem 
diferença de um repórter ou de um outro profis-



sional qualquer ir a um tribunal. Um veterano já 
cobriu várias vezes, está cansado. Fica igual, não 
tem deslumbramento. O fato de o jovem se sur
preender com a reportagem, com os desafios, faz 
com que o telespectador se identifique. 

MUITO SE ESPECULA SOBRE 0 PROCESSO SELETIVO 
PARA 0 PROGRAMA. COMO DE FATO FUNCIONA? 
Quase todos passaram pelo Estagiar, que é o sis
tema da Rede Globo de recrutamento de recém-
formados. Todo ano tem o concurso, que é muito 
concorrido. Nossa primeira equipe foi formada de 
jovens recrutados pelo Estagiar. A q u i na emissora 
eles não são estagiários, são trainees. Quando es
ses profissionais chegam ao programa, já passaram 
por um treinamento de um ano em várias áreas da 
Rede Globo. Agora, nesta nova temporada, está 
chegando o Victor [Ferreira], com 21 anos, e a Pau
la [Akemi], com 23. Nossa média de idade é de 25, 

quando se fecha o ciclo de formação acadêmica. 

A PRODUÇÃO NÃO TEM RECEIO DE SUJEITAR PRO
FISSIONAIS TÃO JOVENS A ALGUMAS REPORTAGENS 
DE RISCO? 
Acho que ninguém gosta de correr riscos. O ideal 
é fazer a matéria sem correr risco nenhum. Mas 
sem dúvida, o risco é uma pedra no caminho. 
Ninguém planeja, mas ele e inevitável. Pode ser 
evitado, mas não planejado. Outra coisa. Não 
somos um programa de investigação, somos um 
programa que busca histórias. E pode ser ineren
te, quando a situação é delicada, o repórter cor 
rer um risco, mas isso faz parte do oficio. 

NO IMPRESSO VOCÊ NÃO FICAVA TÃO EXPOSTO QUAN
TO NA TV. 0 FATO DE SER PUBLICAMENTE CONHECIDO 
ALTERA 0 TEOR DE UMA REPORTAGEM? 
A c h o que nos beneficia muito de um lado, espe
cificamente falando de matérias investigativas, 
e claro, complica também. Você quer focar em 
uma esquina uma cena e não consegue porque 
a pessoa te aborda. Na média, mais favorece do 
que prejudica, porque na notoriedade as pessoas 
associam. Já sabem: "devo procurar aquele re
pórter. Ele é o repórter certo para a história que 
eu tenho". Eu acho que ajuda muito. Isso faz com 
que a informação chegue até nós por cartas, te
lefones... A pauta vem até nós. 

0 JORNALISMO INVESTIGATIVO DE HOJE É 0 MESMO 
DA ÉPOCA EM QUE VOCÊ COMEÇOU? 
Hoje é muito mais rica a possibilidade de você 
aprimorar a prova, que é fundamental no jor
nalismo investigativo. C o m esses recursos que 
temos hoje, de fi lmagem, por exemplo.. . É uma 
loucura. Câmeras do tamanho de uma cabeça de 
alfinete, de alta definição... Então, para quem 
busca a prova das coisas, com uma câmera que 
possa ser facilmente manipulada, ajuda muito . 
Eu lembro de subir morro, no passado, p e d i n 
do que as pessoas contassem histórias. Hoje, 
eu peço muito mais: "Vocês gravaram? V o 
cês f i lmaram a polícia batendo em vocês, ou o 
agressor, seja lá quem for?". E uma meia dúzia 
de imagens vai surgir, de celular ou de câmera 
pequena... Essa é uma grande diferença. Se você 
estiver bem atento a essas ferramentas, elas 



ajudam demais. Há quem diga que a gente tem 
o poder para fazer as investigações. Poder ne
nhum. Você conta com a colaboração das pes
soas. "Fala comigo? Conta sua história? Se você 
é testemunha, concorda com a versão?" 

HÁ DEZ ANOS, EM ENTREVISTA À IMPRENSA, VOCÊ 
DISSE QUE TINHA MEDO DE ERRAR. ESSE MEDO AIN
DA TE PERSEGUE? 
A gente nunca pode ter descuido na apuração. Às 
vezes eu me flagro falhando, errando... E qualquer 
erro, no jornalismo, em televisão principalmente, 
que é um veículo de grande audiência, tem sempre 
como consequência um estrago enorme. Então, eu 
fico pensando: "Quantas pessoas estão sendo pre
judicadas por esso erro que eu estou cometendo?" 
É um trabalho de muita responsabilidade. O bom 
de um programa como esse é que a gente discu
te muito democraticamente o processo de cada 
um em nossas reuniões de pauta. Estamos sem
pre discutindo porque estamos procurando certa 
abordagem e não outra. Mas, mais importante que 
a qualidade, é a certeza de que aquela informação 
é verdadeira, que não está causando danos colate
rais. Mesmo que determinada informação seja de 
interesse público, no processo, você pode come
ter danos. Há muita gente produzindo informação 
hoje e, se você descuidar e acreditar na primeira 
coisa que está sendo divulgada e trazer para si 
como verdadeira, você corre um risco enorme. Er 
rar por via do erro do outro. É grande a quantidade 
de informação e você tem que, às vezes, trabalhar 
mais para evitar o erro do que propriamente para 
construir a história que você vai contar. 

VOCÊ TEM NOVOS PROJETOS EM ANDAMENTO? NOVOS 
LIVROS, ALGUMA APURAÇÃO EM CURSO? 
Eu tenho um, mas está parado. É sobre a traje
tória de um grupo de pessoas, desde a infância 
até não sei quando. 

QUAL TIPO DE GRUPO? 
A h , eu não vou te falar mais nada [risos]. Está pa
rado, eu não vou criar expectativa nas pessoas... 

POR QUANTO TEMPO TRABALHOU NESSE PROJETO? 
Trabalhei dois anos antes de começar o "Prof is 
são Repórter". Depois, em uma fase do programa, 
eu consegui fazer uma meia dúzia de entrevistas 
e fiz muita pesquisa. A s s i m que o "Profissão" 
permitir , pretendo retomar. Estou com ele pa
ralisado e não gosto de seguir passos. "Agora eu 

v o u fazer isso, daqui vou pra lá..." Deixo que a 
apuração me leve. A apuração é a parte que eu 
mais gosto. E cada pessoa é uma possibilidade 
nova de descobertas. São as pessoas que vão me 
levar pelo caminho que elas me impuserem, pelo 
seu depoimento, história de vida. Não tem como 
eu saber quanto tempo vou demorar. Não quero 
te enrolar, mas não tem como dizer. E o tema 
é uma questão estratégica... M i n h a maior preo
cupação é não falar de coisas que ainda não são 
concretas e eu sei que ainda podem demorar. 

CADA VEZ MAIS 0 JORNALISMO ESTÁ NO CENTRO DO 
PRÓPRIO JORNALISMO E, NÃO RARO, REPÓRTERES 
SÃO NOTÍCIA. COMO VOCÊ VÊ ESSA QUESTÃO? 
O cara do Estadão foi preso, foi notícia, não tem 
como não falar [o repórter Andrei Netto ficou 
sob o poder das forças armadas da Líbia por oito 
dias]. Mas no caso de jornalista não ser prota
gonista e se envolver na história, trazer para si , 
i luminar sua participação ali, em prejuízo do foco 
na história, acho condenável. Se ele está presen
te, você pode até mostrar. Agora, com a tragédia 
no Japão aparece o [correspondente da Globo] 
Roberto Kovalick com problemas para conseguir 
gasolina. Mas foi algo importante, deu a d imen
são daquilo que todo mundo estava passando. 
Neste caso está mostrando a dificuldade que a 
sociedade está tendo e ele é o veículo. Nós faze
mos a exposição de nossos bastidores, porque às 

vezes eles falam muito, mas sempre tendo muito 
claro para os telespectadores que nossa estrela é 
a reportagem e não nós. A q u i , nós discutimos, 
falo com os repórteres que isso já existia antes de 
gravar, vai continuar existindo depois da repor
tagem. Acho que é uma discussão ética interes
sante, que acrescenta para o telespectador. 

COMO VOCÊ LIDA COM ESSA RELAÇÃO ENTRE JORNA
LISMO E FAMA? 
É inevitável, porque é um trabalho exposto. Você 
está invadindo a casa das pessoas. Acho que lido 
bem com as pessoas, elas me param, pedem autó
grafo. Ás vezes até eu aproveito, se estou fazendo 
uma apuração, já pergunto. Eu não me queixo não. 
Alguns câmeras se queixam porque demora mais 
para fazer a matéria, tem que parar, tirar meia dú
zias de fotos, mas também você vive invadindo a 
casa dos outros, o espaço dos outros. Quando ele 
vai invadir o seu, você vai dar uma de celebridade 
esnobe? Não dá. Repórter tem que gostar de gen
te, é natural isso. Que venham! D 

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 24, n. 266, p. 34-39, abr. 2011.




