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Introdução
 Não são poucas as obras de ficção, principalmente nas telenovelas, em que a figura do jornalista é retratada. Para a Comunicação 

Social, torna-se importante fazer uma análise do que está sendo dito acerca desse profissional nessas narrativas. Afinal, a representação social
da profissão se comunica diretamente com o seu cotidiano, juntamente como o discurso que o acompanha diariamente, e consolida nele a 
identidade de um personagem da ficção. Ao se aproximar do dia-a-dia das pessoas, as telenovelas são capazes de influenciar 
comportamentos, informar, bem como mudar pontos de vista. Ao mesmo tempo em que as relações humanas são transformadas em 
mercadorias, fatos do cotidiano são capturados por essas narrativas da televisão e introduzidas no enredo para dar mais veracidade à obra. 
Por isso, é importante observar como as representações sociais passam pela mídia, e como se transformam em representações televisivas que 
irão se instalar no imaginário social.

Objetivos
 Partindo do pressuposto de que as telenovelas são mecanismos de projeção e identificação social, em que são modelados 

comportamentos e refletidos ideias, está pesquisa tem por objetivo analisar como a figura do jornalista está sendo representada na 
teledramaturgia brasileira e como isso influência na construção da identidade desse profissional perante o público e futuros jornalistas.

Material e Métodos
 Esta pesquisa dar-se-á a partir de uma pesquisa bibliográfica, pautando-se pela discussão e reflexão de diversos autores como Traquina 

(2005), Romancini (2007), Baptista (2006), entre outros que analisam questões que contribuem para a discussão desse universo ficcional. Em 
seguida, por meio da aplicação de questionário com alunos que estão ingressando no curso de jornalismo, bem como com alunos que estão no 
último semestre do curso, para posteriormente confrontarmos as diferenças de ideias com relação a imagem do jornalista, bem como 
verificando se de algum modo as novelas influenciam na construção da representação social do jornalista.

Resultados e Discussão
 Ao se aproximar do dia-a-dia das pessoas, as telenovelas são capazes de influenciar comportamentos, informar, bem como mudar 

pontos de vista com relação ao que está sendo evidenciado na trama. Ao mesmo tempo em que as relações humanas são transformadas em 
mercadorias, fatos do cotidiano são capturados por essas narrativas da televisão e introduzidas no enredo para dar mais veracidade à obra. 
Por isso, é importante observar como as representações sociais passam pela mídia, e como se transformam em representações televisivas que 
irão se instalar no imaginário social. Neste aspecto, as telenovelas ganham destaque, pois ao mesmo tempo em que propõem mostrar o 
cotidiano, se aproximando da realidade, em um jogo de identificação, ditam normas de comportamento, criam modismos, bem como fornece 
ao telespectador uma vida em outra dimensão, por isso, é tão importante estudar e analisar como essa relação acontece.



Conclusão
 Apesar de ainda em andamento, é possível perceber a influência da televisão na formação da visão sobre a profissão do jornalista. As 

telenovelas tornam-se uma área importante de estudo, pois atinge um grande número de pessoas que podem vir a tornar-se jornalista, pois 
estes indivíduos de certa maneira consomem o produto jornalístico de acordo com uma visão socialmente construída, neste caso, por meio 
das novelas e de seus personagens representados pela ficção.
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