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A construção dos âncoras
Nos telejornais nacionais da Globo

Valério Cruz Brittos
Paloma Rühee

No telejornalismo, sempre coube à figura do ân-
cora o papel de interligar os acontecimentos den-
tro do telejornal e buscar a interação do conteúdo
noticioso com seu público. A forma carismática
com que eles procuram transmitir as notícias con-
tagia tanto o público, que não são raras as circuns-
tâncias em que o telespectador, através do apare-
lho televisor, responde às interações propostas
pelos interlocutores. Por estar na vitrine do
telejornal, compete a ele a função de abrir as por-
tas para esse diálogo entre mídia e receptor.

A partir do entendimento do papel do âncora é
possível compreender qual a mensagem que a
emissora de TV está tentando passar, na medida
em que o substrato ultrapassa os limites da sim-
ples informação. É possível observar quais os in-
teresses que estão por trás desta figura, que fun-
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52   A construçãodos âncoras

ciona como porta voz da empresa. Essas observações às vezes
passam despercebidas ao olhar do telespectador, que nem se
dá conta de todo o jogo de interesses que há por trás deste
discurso, sendo capturado facilmente pelas idéias que estão
lhe comunicando.

Este artigo analisa a construção do âncora pela maior rede de
televisão brasileira, a Globo, tomando como base seus quatro
telejornais nacionais: Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional
e  Jornal da Globo. Através da pesquisa é observado como a emis-
sora, apesar de transmitir um padrão geral, constrói seus apre-
sentadores diferentemente, conforme os horários de exibição
dos seus programas jornalísticos. Procurando entender melhor
essa figura, tão comum ao dia-dia de todo público que assiste à
televisão, este trabalho faz uma análise dos métodos que a Glo-
bo se utiliza para construir os interlocutores destas atrações.

Visando avaliar a maneira como os discursos dos apresentado-
res da Rede Globo são criados para dialogar e interagir com
seu público, são analisados certos quesitos. Entre estes estão,
por exemplo, o grau de informalidade de cada telejornal e a
ligação deste com o horário de veiculação e tipo; a maneira dos
âncoras dialogarem e se expressarem entre si; o uso de tipos
de linguagem corporal e oral; e se há no discurso falas que
buscam uma interação entre o destinador e o destinatário (para
criar, desta maneira, ilusão de diálogo).

Processos de construção

Focando os programas jornalísticos e seus estilos de apresenta-
ção, pode-se dizer que as palavras utilizadas pelos interlocutores
e o tom empregado na narração de uma notícia são fatos
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marcantes na composição de um bom âncora1 e de um telejornal
de qualidade. Conforme Squirra, um dos predicados fundamen-
tais do moderno âncora �é que tenha uma boa voz e dicção clara
e eficiente� (1993, p. 16). O som é um dos principais pontos
observados pelo telespectador, sendo através dele que se dão os
primeiros contatos entre as duas partes.

O conjunto envolvendo postura, boa aparência e desenvoltura
do apresentador traz sua contribuição, mas a linguagem e a
forma de narrativa utilizada terão uma função especial na dinâ-
mica de atrair a atenção de quem está ouvindo e assistindo ao
programa. Por isso que é preciso causar boa impressão desde
o princípio, para manter o telespectador atento ao telejornal.

Embora o âncora esteja lendo um texto previamente escrito, a
linguagem utilizada na composição deste discurso não é de
caráter genuinamente gramatical, pois, como o intuito é infor-
mar e estabelecer uma conexão com o destinatário, ele precisa
fazer uso de outras linguagens. Enquanto a notícia necessita
ser escrita em tom de diálogo, utilizando palavras do dia-a-dia
das pessoas, as frases precisam ser ditas na ordem direta, evi-
tando falas difíceis, que irão prejudicar o entendimento. A te-
levisão precisa que a linguagem não seja tão elaborada quanto
num jornal, porque fica difícil para o telespectador rever a notícia
depois, caso não a tenha entendido perfeitamente, como acon-
tece com uma matéria publicada num veículo impresso. É pre-
ciso que ela passe o recado imediato, sendo compreendida tão
logo recebida.

Conforme Sodré (1989, p. 56-57), o vídeo televisivo dirige-se
ao público simulando um contato direto e pessoal. Diante dis-
so é que a função lingüística de contato ou linguagem fática,
terminologia criada por Jakobson (1968, p. 126), é tão usada
por esse meio, que visa com ela manter ou sustentar a comu-
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nicação entre falante e ouvinte. O discurso dos telejornais aca-
ba sendo construído em cima dessa linguagem, para buscar
uma aproximação entre o enunciador e receptor. O que Muniz
Sodré destaca a respeito de tal linguagem é completado por
Fausto Neto (1995, p. 41):

O mecanismo básico com que tais dispositivos buscam se
manter vinculados com o campo da recepção se constitui,
por exemplo, em fazer funcionar a função fática lembrada
por Jakobson. Através dela, não só se institui a relação en-
tre ofertas e recepção dos discursos, mas, também, se es-
trutura a instância na qual o enunciador se dirige especifi-
camente à recepção, pedindo-lhe atenção, ordenando-a
sobre determinados aspectos, interpelando-a e, finalmen-
te, buscando, dessa forma, o estabelecimento de interações
com outras dimensões heterogêneas de discurso.

Frente a essas observações pode-se entender o porquê de
muitos âncoras, ao iniciarem a apresentação de um telejornal,
cumprimentarem o seu receptor com um �olá�, ao invés, do
formal bom dia ou bom noite. O �olá� estabelece um contato
entre falante e ouvinte, cria um vínculo, algum grau de intimi-
dade entre ambos. Por intermédio dessa empatia criada entre
apresentador e receptor, o programa jornalístico vai ganhando
credibilidade e atraindo maior público, identificado com o
enunciador e com a programação.

Construída baseada no discurso familiar da conversa cara-a-
cara e dos princípios morais, a linguagem descontraída usada
pelos telejornais também têm este poder de persuasão. Um
discurso bem aplicado, associado ao fato dele estar presente
quase que diariamente no cotidiano do receptor, permite ao
âncora interferir de tal forma na vida de quem o assiste que,
aos poucos, o telespectador vai se sentindo familiarizando com
sua presença.2
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Não obstante saber que o diálogo com o apresentador é ape-
nas ficção, uma vez que só uma das partes ouve, o fato dele
estar sempre presente no seu cotidiano faz com que o recep-
tor responda às interlocuções do âncora por diversas vezes,
não sendo raros aqueles que questionam, discutem e comen-
tam com o televisor, como se estivessem falando diretamente
com a pessoa apresentada no monitor.

De um apresentador é esperado não só que saiba falar, mas
também que domine a postura diante das câmeras. A questão
da boa apresentação é tão fundamental nos telejornais que, nas
emissoras, as roupas, a maquiagem e o corte de cabelo do ân-
cora não são decididos por ele próprio. Na Rede Globo, por
exemplo, há uma equipe formada por 20 profissionais, que
assessoram toda a Central de Telejornalismo.

Naqueles telejornais que dispõem de mais de um âncora na
sua apresentação, ou que recebem comentaristas, torna-se
importante a interação entre os elementos em cena, para trans-
mitir ao público corretamente a mensagem objetivada. Devi-
do a isso, eles dialogam entre si, ou ao menos agem por alguns
momentos como se tivessem o fazendo, passando ao público a
impressão de que estejam realmente �dividindo a mesma ban-
cada�. Por menores que sejam esses detalhes, os mesmos �pro-
duzem um acabamento�, se assim pode-se dizer, ao conteúdo
transmitido.

Também a comunicabilidade fica mais intensa em função do
tipo de enquadramento utilizado para captar a imagem do
interlocutor. O close, conforme Sodré (op. cit., p. 66), é o mais
usado no meio televisivo. Focando exclusivamente o âncora, o
close permite que o receptor tenha de forma mais intensa a
sensação de estar cara-a-cara com aquele que está lhe falando.
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Os apresentadores também precisam agregar fatores da lingua-
gem corporal para instaurar com o telespectador uma situação
de diálogo. Se quando duas ou mais pessoas conversam pessoal-
mente ficam constantemente movimentando braços, mãos, fa-
zendo expressões faciais para dar maior sentido ao fato narrado,
nos telejornais os âncoras têm que agir semelhantemente. Isso
ocorre pelo fato de haver a necessidade do enunciador buscar
esta relação de proximidade com o espectador, o que não ocor-
reria no caso de uma postura estática deste comunicador, o que
ainda evidenciaria a leitura dos diálogos via teleprompter. Então,
os fatores linguagem, gestos, sons e imagens resultarão no pro-
duto final da comunicação, para o que contribui a confiança des-
pertada pelo apresentador no público.

A confiança dos telespectadores em um telejornal está intima-
mente ligada à credibilidade dada aos âncoras. Caso exista des-
confiança sobre o conteúdo apresentado, pressupondo que haja
omissão dos fatos ou inverdades, automaticamente haverá o
descrédito do público quanto ao programa e, conseqüentemen-
te, a queda de audiência. No firmamento da credibilidade dos
apresentadores da Globo, foram fundamentais os movimen-
tos, adotados a partir de 1995, de substituir os locutores por
jornalistas, na condução dos telejornais. De acordo com Bar-
bosa e Ribeiro (2005, p. 205-223, 221), �mais do que uma alte-
ração narrativa, trata-se, sobretudo, de uma mudança relacio-
nada ao princípio da autoridade profissional�. Como numa
conversa cara-a-cara, a relação âncora-receptor também depen-
de da confiança depositada em quem narra o fato, por parte de
quem o consome.
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Metodologia e análise

Os estudos exclusivamente voltados ao conhecimento do fa-
zer jornalismo vêm crescendo, não só no Brasil, desde o final
do século XX, prometendo perspectivas de grande avanço no
terceiro milênio. �O estudo do jornalismo constitui um cam-
po com já longas tradições, embora alguns membros da comu-
nidade jornalística teimem em ignorar ou desprezar esse �corpo
técnico� [...]� (TRAQUINA, 2001, p. 52). Nesse sentido, não
há mais o que discutir acerca da legitimidade das pesquisas
voltadas aos modos de fazer jornalismo e seu papel social.

Relativamente à amostragem utilizada nesta análise, selecionou-
se um total de 87 edições, sendo 19 do Bom Dia Brasil, 24 do
Jornal Hoje, 24 do Jornal Nacional e 20 do Jornal da Globo. A esco-
lha do período, 28 de março a 23 de abril de 2005, se deu de
forma aleatória, em função de não interferir drasticamente na
maneira que se dá a construção do apresentador pela emissora.

Apresentado por Renata Vasconcellos e Renato Machado, o
Bom Dia Brasil vai ao ar de segunda a sexta, das 7h15 às 8h05.3

O Jornal Hoje, por sua vez, ocorre de segunda a sábado, das
13h15 às 13h45, com apresentação a Sandra Annenberg e
Evaristo Costa.4 O principal telejornal da emissora, o Jornal
Nacional, é exibido de segunda a sábado, das 20h15 às 21h, sen-
do apresentado por Fátima Bernardes e William Bonner.5 Di-
ferentemente dos outros telejornais da emissora, o Jornal da
Globo, veiculado de segunda a sexta, tem horário de início os-
cilante, entre as 23h30 e meia-noite.6 A apresentação ficou a
cargo da jornalista Ana Paula Padrão, que era a âncora do pro-
grama durante o período analisado e hoje está no SBT.
Atualmente o jornal é apresentado por William Waack e
Christiane Pelajo.
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As imagens foram captadas de uma antena de UHF (ultra high
frequency), sendo todas as edições gravadas em fitas de vídeo.
Primeiramente procedeu-se a uma análise quantitativa, na qual
se procurou verificar o tempo de fala dos apresentadores em
cada programa, os enquadramentos usados para focá-los e a
postura, bem como em quantas edições a apresentação do
telejornal se deu com o âncora em pé e quantas se deu com ele
sentado. Com estes dados quantitativos fez-se uma análise para
verificar como essas observações se tornam relevantes na cons-
trução da imagem dos apresentadores.

Posteriormente, na análise qualitativa, observou-se a aparên-
cia, os gestos e expressões faciais usadas pelos apresentadores
na hora de narrar um fato e o discurso em si, buscando, com
isso, analisar de que forma esses pontos são construídos e qual
a importância deles para o andamento do telejornal. Procu-
rou-se observar as possíveis inserções de opinião, a forma na
qual o texto telejornalístico foi escrito � se direta e simples,
como as normas de redação tendem a consagrar. Foi focada
ainda a utilização da informalidade, na intenção de aproxima-
ção do indivíduo televisivo com o telespectador.

Os dados indicam que o âncora tem um tempo considerável
de fala, por ser o principal personagem de um telejornal, cuja
função é dialogar com o público e introduzir os acontecimen-
tos. Em média, nos quatro programas exibidos pela Rede Globo
o tempo de fala para os interlocutores é o mesmo. O tempo
que estes ocupam é de pouco mais de um quarto da duração
total dos programas, como é possível observar no gráfico 1.
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No Jornal Hoje os apresentadores dispõem de mais tempo de
fala, o que pode ser explicado por contar com muitas notas co-
bertas � matérias as quais o âncora narra o fato enquanto as
imagens vão sendo exibidas.  O menor tempo para eles está no
Bom Dia Brasil, onde jornalistas, situados em outras cidades,
acrescem ao programa informações de várias partes do país. Estes
entram ao vivo e chamam reportagens sobre os locais onde es-
tão situados. A constatação de que os âncoras têm um tempo de
fala consideravelmente grande era algo já previsível, pois são
eles os responsáveis por cativar o telespectador.

Outra constatação possível é que talvez a primeira imagem
que venha à mente do receptor é a de um jornalista sentado
atrás de uma bancada narrando os fatos do dia. Realmente esta
ainda é a forma mais tradicional de apresentação dos progra-
mas jornalísticos. Dos quatro telejornais da Globo analisados,
três ainda utilizam esta formação. A exceção é o Bom Dia Bra-
sil, que, além da bancada tradicional, ainda faz uso de um outro

Gráfico 1. Tempo total de fala do âncora em cada telejornal

Obs: análise de toda a amostragem.

Fonte: organização da pesquisa.
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cenário, imitando uma sala de estar. A construção cenográfica
diferenciada permite que o apresentador apareça, em uma ou
outra vez, em pé ao dar uma notícia, ou também caminhando
pelo espaço enquanto narra o fato. É interessante colocar tam-
bém que o Jornal Nacional chegou a ser ancorado ao vivo de
fora do estúdio, em específico no período dos atos fúnebres
do Papa João Paulo II. Nesta circunstância, Willian Bonner fez
a cobertura do acontecimento diretamente da cidade do Vaticano,
em pé na Praça de São Pedro, o que acabou se diferenciando
do padrão adotado pelo programa.

O plano de câmera utilizado junto ao âncora é fator relevante
no nível de atenção do espectador. A investigação constatou
que são usados praticamente três tipos de plano nos telejornais:
o Primeiro Plano (PP) ou close, que mostra o apresentador do
peito para cima; o Plano Médio (PM), que foca a pessoa da
cintura para cima, ou do joelho para cima; e o Plano Geral
(PG), que mostra os indivíduos e os cenários como um todo.
O close tem destaque dentro deste segmento televisivo, pois o
enquadramento aproximado do apresentador possibilita ao pú-
blico melhor visualizar as expressões faciais do âncora. Isso
acarreta a maior sensibilização por parte do público, que pre-
sencia as reações do interlocutor e acaba por assimilar de for-
ma mais eficaz os fatos por ele transmitidos.

Por possuir um cenário maior que o dos outros quatro anali-
sados, o Bom Dia Brasil utiliza o PG com mais freqüência. O
Jornal Hoje é o noticioso que mais utiliza o PP, em 65,74% das
aparições dos âncoras. O Plano Médio praticamente não é usa-
do, somente em algumas edições de sábado, onde há apenas
um apresentador na bancada.

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:4860



Valério Cruz Brittos/Paloma Rühee   61

Também no Jornal Nacional são freqüentes os enquadramentos
em PM e PP. Neste caso, o Plano Médio é usado quando atrás
do âncora aparece um selo ilustrando o assunto que está falan-
do, ou algum tipo de gráfico. Do contrário, é usado o PP. Ge-
ralmente o Plano Geral acontece no final de cada bloco, quan-
do os apresentadores anunciam as chamadas.

Único telejornal apresentado, diariamente, por um só apre-
sentador, o Jornal da Globo teve sua situação alterada em 30 de
maio de 2005, quando assumiram os novos âncoras, William
Waack e Christiane Palejo. Antes da mudança, no período em
que transcorreu a observação, o Plano Médio predominou. O
Plano Geral foi pouco utilizado, ocorrendo geralmente de for-
ma rápida no início e no fim do programa, no momento em
que o repórter entrava ao vivo no telão ou quando um convi-
dado participava do programa.

A observação de Muniz Sodré, de que o enquadramento em
close se torna um recurso fundamental para adquirir a confiança
do telespectador, é bastante relevante no caso da Rede Globo,
fato que pode ser bem observado no gráfico 2, que mostra
como a emissora faz uso deste plano em todos os seus
telejornais, de forma predominante.

Gráfico 2. Média de enquadramento dos telejornais da Globo
Fonte: organização da pesquisa.

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:4861



62   A construçãodos âncoras

O PP tem um papel essencial na aproximação entre emissor e
receptor, pois o �olho no olho� transmite confiança e ajuda o
público a perceber se o que está sendo dito é verdade ou não.
O telespectador não consegue distinguir muito bem as expres-
sões faciais do comunicador, quando ele está longe, focado em
PG. Os telejornais analisados tenderam a contar com dois ân-
coras na apresentação, sendo que o Bom Dia Brasil utiliza seus
profissionais em Brasília e São Paulo e, além disso, um jorna-
lista especializado em esporte, como espécies de âncoras auxi-
liares. Ante isso, é importante resgatar a posição de Vieira (1991,
p. 123-124), para quem o programa ideal seria aquele que ti-
vesse um apresentador para abrir o programa, o qual passaria a
apresentação para um jornalista especializado em cada área, de
acordo com os assuntos que fossem surgindo.

Para que um telejornal apresentado por mais de uma pessoa
mantenha um tom de naturalidade, é preciso que haja interação
entre os apresentadores. Sentar lado a lado na bancada e usar
um plano aberto, que mostre que as duas pessoas estão dentro
do mesmo estúdio, não é suficiente. É por isso que os âncoras
dos jornais televisivos da Globo procuram, através de olhares,
gestos e linguagem, criar a ilusão de que o espectador é partici-
pante ativo do programa. Alguns noticiários usam este artifício
de maneira mais engajada, como o Bom Dia Brasil e o Jornal Hoje.
Nestes, no uso do Plano Geral, os apresentadores atuam como
se transmitissem a notícia tanto para o público quanto para o
colega no estúdio. Neste modelo, as trocas de olhares e os co-
mentários entre eles ocorrem com maior freqüência.

O único telejornal da Rede que não teve constantemente este
tipo de interação entre os âncoras foi o Jornal Nacional, por
adotar uma apresentação mais séria, mais formal, com os
interlocutores só mostrando ao público estar dividindo a ban-
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cada através de olhares. Quando apareceram em PG, eles de-
ram rápidas olhadas ao colega, passando assim uma impressão
de que também estavam contando a notícia um ao outro. To-
dos os apresentadores dos noticiários utilizaram-se de caras,
bocas e gestos para marcar expressões, gerando empatia res-
ponsável por atrair o telespectador.

Sandra Annenberg e Ana Paula Padrão merecem destaque es-
pecial, entre os apresentadores analisados. Ambas as jornalis-
tas são famosas por suas expressões faciais ao narrar uma notí-
cia. Sandra utilizou muito a �cara fechada� e uma entonação de
voz mais grossa quando deu notícias mais pesadas, mais sérias.
Já Ana Paula também fez uso de muitas expressões faciais ao
introduzir as notícias. As sobrancelhas se encurvavam quando
a apresentadora queria dar mais ênfase, chamar mais atenção
ao fato dito. Pausas nas falas e pequenas olhadas de canto da-
vam o recado, o tom da notícia. Às vezes um ou outro sorriso,
com o canto da boca, colocava uma pitada de deboche na narra-
ção. Ao final do programa, a virada para câmera, com um olhar
de meiguice e o sorriso amistoso, convidava o telespectador a
assistir ao jornal no dia seguinte.

Ainda que também não tenham deixado de usar expressões ou
gestos para melhor comunicação, a marca mais comum de Fá-
tima Bernardes e William Bonner foi a forma de expor o acon-
tecimento. Pequenas pausas ou o fato de ressaltarem determi-
nada palavra ao narrar deram o tom que eles pretendiam ao
assunto. Após a exibição de uma matéria, no dia 1º de abril, na
qual se mostrou que os fiscais do governo comprovaram a
denúncia de trabalho infantil, feita pelo JN no dia anterior,
William concluiu a notícia da seguinte forma:
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William Bonner: Os fiscais foram embora, (pausa na leitura)
e as crianças continuaram a trabalhar. O Ministério do Desenvolvi-
mento Social anunciou que o município de Santa Maria do Cambucá
será incluído no programa de erradicação do trabalho infantil. (pausa)
No mês que vem! (narra bem calmamente está última frase)

As pausas serviram para Bonner mostrar o descaso com que o
assunto foi tratado pelas autoridades, tipo de entonação muito
usada pelos âncoras dos telejornais. Ao invés de usarem um texto,
que pudesse levar a uma opinião mais explícita, optou-se, diver-
sas vezes, por fazer pequenas pausas, ou acentuar determinadas
palavras para passar ao telespectador certo ar de opinião.

O discurso televisivo como um todo tem o poder de intimi-
dar quem assiste a um programa de televisão. O telespectador
tem a impressão de que a pessoa que está do outro lado do
vídeo está falando diretamente a ele, e só com ele. Mesmo
que várias pessoas estejam assistindo juntas a um programa,
cada uma delas terá a sensação de que o diálogo está sendo
instaurado somente com ela. Ao introduzir uma matéria, no
texto do apresentador, já são inseridas algumas palavras que
terão esta função de dialogar com o público. A Globo usou
este tipo de discurso em todos os telejornais analisados.

Tanto no início, quanto no final da grande parte dos noticiári-
os, os apresentadores também cumprimentam o público mais
informalmente, a exemplo de Ana Paula Padrão, que iniciava o
JG dizendo: �Boa noite pra você�. Até mesmo o Jornal Nacio-
nal, que se mostrou adepto de uma seriedade bem maior, não
fugiu à regra e, no final de cada edição, concluiu o programa
usando essa interação.

Além de usarem o �você� para criar uma aproximação com o
público, os apresentadores saúdam o telespectador de uma
maneira que instaura um reencontro, como se âncora e recep-
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tor fossem pessoas muito próximas, que todos os dias se en-
contrassem para compartilhar um momento. Isto não deixa de
ser verdade, pois quase que diariamente o telespectador está
na frente da televisão para assistir ao programa, o que acaba
por criar um vínculo com o telejornal.

O texto jornalístico, nos produtos de notícia da Globo, apre-
sentou uma composição simples e bastante objetiva, tendo as
frases escritas em ordem direta. Em cada programa coube aos
âncoras dar mais ou menos informações sobre o fato. Alguns
noticiosos prolongaram a introdução do assunto, enquanto
outros o fizeram de forma bem sucinta. Contudo, a maneira
que esses dados foram escritos se mostrou praticamente igual
nos quatro programas

No Bom Dia Brasil, as chamadas costumam ser bem comple-
tas, passando ao telespectador o máximo de informação; no
Jornal da Globo é usada uma espécie de título, antes de anunciar
a manchete. Alguns telejornais, como o JG, usam um texto
direto, mas um pouco mais carregado de coloquialismo. Ana
Paula Padrão tinha a liberdade para fazer uso de metáforas,
dando assim um tom um pouco mais leve aos assuntos, que
geralmente são bastante voltados à economia e à política.

Uma outra prática que se mostrou bastante comum nos
telejornais foi o diálogo em tom de brincadeira entre os apre-
sentadores. Isso foi bastante adotado no Bom Dia Brasil e no
Jornal Hoje: nesses programas, dependendo do tema que esta-
va em pauta, os âncoras se permitiam estender o assunto e
brincar entre si e com o público. Numa das edições do JH,
Sandra Annenberg e Evaristo Costa deram boas gargalhadas
enquanto apresentavam uma nota coberta:
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Sandra Annenberg: E uma imagem que veio do Japão, hoje,
promete dar o que falar. O primeiro ministro japonês, Junichiro Koizumi,
tirou o astro de Hollywood, Richard Gere, para dançar. Primeiro a
surpresa. Alguém lembra de um primeiro ministro japonês tão anima-
do? Pois Koizumi aproveitou o título do filme, que Gere está lançando
no Japão, e não teve dúvidas: �Quer dançar comigo?� O ator, meio
constrangido, entrou no ritmo. E o mais engraçado é que eles até pare-
cem irmãos gêmeos, não parecem não? Dá só uma olhadinha (fala
rindo). Depois dessa, você não vai se animar, e me tirar pra dançar aqui
não?- diz a Evaristo Costa.

Evaristo Costa: Sentados não, a hora que a gente ficar em pé a
gente dança.

Sandra Annenberg: Depois do jornal. � fala dando risada.

Concluída a apresentação de mais algumas informações,
os dois se despedem e Evaristo aproveita para brincar mais
uma vez com o telespectador.

Evaristo Costa: Nós vamos dançar agora, né? Uma boa tarde
pra você também e até amanhã.

Ambos os âncoras caíram na risada, enquanto os créditos iam
subindo, um uso mais coloquial, no tom de apresentação das
notícias, que acaba por deixar o telejornal mais natural aos olhos
de quem assiste. Apesar do dispositivo, e do próprio
interlocutor, ainda serem construídos em cima de um modelo
que já pendura por anos, essas pequenas colocações vão dando
um novo rumo ao telejornalismo e à figura do apresentador.
Ele ganha mais liberdade, até para inserir um ou outro comen-
tário mais pessoal à narração.

Condenado por muitos autores, o gênero pessoal e opinativo
pôde dar pequenas pinceladas no decorrer de alguns noticiári-
os da televisão. A análise demonstrou que o Jornal da Globo
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adotou tal gênero na abertura do programa, quando diariamen-
te Ana Paula Padrão fazia uma espécie de editorial sobre a prin-
cipal manchete do dia.

Muito usado nos telejornais foi o tom pessoal, do eu, do nos-
so. Passou o tempo em que as narrações desses programas da
Globo eram apenas em terceira pessoa, e que os âncoras se
restringiam a dar a notícia sem agregar nenhum comentário
pessoal a ela. Mesmo no telejornal mais tradicional da emisso-
ra, houve alguns casos em que o toque pessoal foi posto em
prática pelos apresentadores.

Considerações conclusivas

A Globo constrói de diversas formas discursivas os apresenta-
dores dos seus principais telejornais.7 Quesitos, como a apa-
rência, são praticamente padrão em todos os programas, en-
quanto outros, como linguagem mais informal e postura mais
relaxada, são típicos do Bom Dia Brasil e do Jornal Hoje, o que é
perceptível a qualquer telespectador. Na maior rede de televi-
são do país fica bastante evidente que os noticiários matutinos
construíram a imagem do âncora de uma forma mais liberal,
enquanto que o Jornal Nacional, apesar de algumas inovações,
ainda manteve um certo grau de formalidade.

O JN trabalha com a suposição de que as pessoas que param
para assisti-lo fazem parte de um público mais diversificado, o
que abrange desde um trabalhador de chão de fábrica até o pre-
sidente da corporação. Por esse motivo o telejornal não abusa
da informalidade, visando atingir assim a todos os telespectado-
res. Ao mesmo tempo, a formalidade ajuda a manter o valor
simbólico de principal jornal televisivo do país, que prima so-
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bretudo pela credibilidade. A informalidade não necessariamente
leva a uma descrença do público no programa, mas o formal
acaba, de certa forma, induzindo a uma seriedade muito maior.

Cada programa, apesar de ter um cenário mais ou menos pa-
recido, fazendo uso da tradicional bancada, acabou por adotar
um estilo diferente. O Bom Dia Brasil deu mais liberdade de
movimento aos âncoras, que podiam, inclusive, circular pelo
cenário enquanto davam a notícia. Mantendo a sua pose de
formal, o Jornal Nacional não permitiu aos seus apresentadores
muita mobilidade, a postura sempre apareceu bem centrada
no vídeo. Mesmo quando William Bonner ancorou o telejornal
em pé, direto do Vaticano, a imagem pela qual ele era enqua-
drado, PP ou PM, mostrava pouco do apresentador, não per-
mitindo que ele caminhasse ou aparecesse de corpo inteiro.
Pelo enquadramento, o telespectador podia até pensar que
William estava sentado. Tal característica desse noticioso ficou
bastante visível quando Sandra Annenberg e Renato Machado
assumiram, em algumas edições, o comando do JN. Os dois
jornalistas são os âncoras do Jornal Hoje e do Bom Dia Brasil,
respectivamente, e durante a apresentação do JN mudaram
completamente de postura.

Como foi possível observar na análise da amostragem, e con-
forme Muniz Sodré já afirmava, o Primeiro Plano (PP) foi o
recurso mais usado pela TV para aproximar o enunciador e o
receptor. O PP foi usado em todos os telejornais da Globo,
procurando, sempre que a notícia fosse de maior impacto, apro-
ximar bem o rosto do apresentador, para que o público pudesse
perceber a importância do assunto. O uso do Plano Geral, que
traz ao telespectador uma visão geral do programa, manteve o
cenário de espetáculo e a sensação de que os âncoras estavam
juntos dando a notícia, em harmonia um com o outro.

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:4868



Valério Cruz Brittos/Paloma Rühee   69

A emissora também construiu, em alguns telejornais, um tex-
to em forma de diálogo, que veio a fazer com que os dois
apresentadores realmente conversassem um com o outro. A
sensação que se passou ao público com isso foi de um verda-
deiro �bate-papo�. Apesar do Jornal Nacional ser o que menos
buscou essa interação entre os interlocutores através deste tipo
de diálogo, o programa não deixou de usá-la. Na situação em
que os âncoras ancoraram o programa de locais diferentes, eles
tiveram a liberdade de se chamar pelo nome e instaurar pe-
quenos diálogos, mais para mostrar ao público que ambos es-
tavam em locais diferentes. Nota-se que o JN se dá o direito
de usar de um certo grau de informalidade quando leva o
comunicador para fora do estúdio, como se a inovação da an-
coragem da rua também permitisse ao telejornal usar outras
formas discursivas.

As expressões faciais e a entonação do discurso de cada apre-
sentador também tornam-se uma espécie de marca dos jor-
nais televisivos. Quem assistia ao Jornal da Globo, durante a
ancoragem de Ana Paula Padrão, já esperava por uma lingua-
gem discursiva que enfatizava os movimentos de cara e boca
da apresentadora, a qual passava o recado através de olhares e
pequenos expressões labiais, que davam ao público todo o to-
que de opinião à notícia. Fátima Bernardes e William Bonner
até tentaram usar expressões um pouco mais firmes para dife-
renciar a matéria, no telejornal mais formal da emissora, mas
foi principalmente na entonação das frases e no uso das pausas
que eles criaram um ponto de vista próprio sobre a notícia.

Todavia, há outro ponto em que todos os telejornais da emis-
sora se assemelham: o uso de um discurso que constantemen-
te usa o �você�, que praticamente chama o telespectador pelo
nome. Os apresentadores, através de frases como você está ven-
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do ou o que você acha disso, colocam o receptor dentro do televi-
sor, o que foi percebido em todos os programas analisados.
Tradicionalmente temida na principal emissora do Brasil, a
opinião dos âncoras virou realidade em seus telejornais, o que,
aos telespectadores mais desatentos, pode até passar desper-
cebido ou ser confundido com informação. A notícia de aber-
tura do Jornal da Globo abria claramente as portas do jornalis-
mo opinativo, mas no Jornal Nacional, e até nos demais notici-
osos da emissora, a linguagem opinativa ainda é apresentada
muito sutilmente.

Via de regra, a Globo molda o seu apresentador de acordo com
o público de cada telejornal, como se ela fizesse uso de diversas
construções discursivas para conseguir capturar os mais diver-
sos receptores. Há na emissora desde um programa jornalístico
bem informal até um carregado de formalidade. Se o Bom Dia
Brasil, o Jornal Hoje e o Jornal da Globo inovaram muito o formato
discursivo dos seus âncoras, modernizando-os e os aproximan-
do do seus respectivos públicos ao longo dos anos, o Jornal Na-
cional, apesar de algumas inovações, ainda lembra a apresentação
que era feita durante muitos anos pelos locutores Cid Moreira
e Sérgio Chapelin. Compreender o âncora é um passo impor-
tante para entender o telejornalismo brasileiro, pois quando se
analisa esta figura é possível perceber toda a linguagem discursiva
de uma emissora. Deste modo abrem-se as portas para o escla-
recimento dos objetivos que ela busca para se fazer confiável e
ganhar, com isso, o voto do telespectador.

Notas

1 No Brasil, o âncora �foi implantado de forma diferenciada e particular�, compa-
rativamente com o modelo norte-americano, apesar dos Estados Unidos ter
fornecido o padrão de apresentação de telejornais. (SQUIRRA, op. cit., p. 183).
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2 Os telejornais costumam invadir a casa dos telespectadores nos horários e nos
locais � salas e cozinhas � onde a família geralmente encontra-se reunida.

3 Porém, na edição de 1º de abril, Renata foi substituída por Maria Beltrão e, na
semana de 4 a 15 de abril, Márcio Gomes ocupou o lugar de Renato.

4 No dia 9 de abril, o programa foi apresentado por Mariana Godoy, que também
substituiu Sandra de 20 a 22 de abril. Priscila Brandão apresentou o JH no dia 16
de abril; no dia 23 de abril somente Evaristo Costa esteve na bancada do JH.

5 A edição de 9 de abril foi apresentada por Chico Pinheiro e Carla Vilhena, e a de
16 de abril, por Sandra Annenberg e Alexandre Garcia. Dos dias 20 a 22 de abril
o telejornal foi apresentado por Sandra Annenberg e Heraldo Pereira, enquanto
a edição de 23 de abril ficou a cargo de Heraldo Pereira e Renato Machado.

6 O horário altera-se em razão do telejornal ser transmitido após os programas que
sucedem a telenovela das 21h, os quais têm duração variável.

7 Em regra, apresenta-se os dados coletados no tempo verbal pretérito, por reme-
terem ao período analisado. No entanto, sabe-se que a maioria das observações
coletadas mantém-se como características gerais dos produtos.
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