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RESUMO 

 

O interesse em investigar as estratégias discursivas de um âncora de telejornal, a sua 

performance verbal (persuasiva) e não verbal (corporal), teve por propósito, compreender o 

caminho que leva um âncora a possuir eficácia discursiva. Este trabalho partiu de reflexões 

sobre os processos discursivos usados pelo âncora de telejornal Ricardo Boechat, a partir da 

identificação das marcas pessoais que ele imprime na ancoragem do Jornal da Band, marcas 

estas, que se caracterizam como estratégicas no ato comunicacional do apresentador. A 

escolha deste tema se deu a partir da percepção do quão importante é identificar e descrever 

os processos de enunciação na apresentação de um telejornal para quem pretende 

compreender as formas e as possibilidades de contratos de leitura e comunicação no 

telejornalismo. O percurso metodológico foi o estudo de caso que se embasa em uma pesquisa 

qualitativa, aplicando-se a técnica de coleta de dados que foram entrevista em profundidade e 

observação direta, pela qual se investigou os traços presentes na performance midiática do 

âncora. O que se obtém deste trabalho, é uma constatação de que o jornalista Ricardo 

Boechat, na apresentação do Jornal da Band, procura se posicionar de maneira opinativa e 

crítica, imprimindo suas marcas pessoais no processo comunicacional para melhor se 

expressar e se fazer compreender pelo telespectador, propondo, pela eficácia discursiva e ação 

performática, a tentativa de fidelização do público, confirmando a proposição teórica desta 

monografia. 

 

Palavras-chave: telejornalismo - eficácia discursiva - contratos de leitura 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The interest in investigating the discursive strategies of a news anchor, his verbal performance 

(persuasive) and nonverbal (body), had the purpose to understand the path that takes a 

discursive anchor to possess efficacy. This work started with reflections on the discursive 

processes used by news anchor Ricardo Boechat, from the identification of personal branding 

it prints in anchoring the Jornal da Band, these brands, which are characterized as strategic 

communication in the act of the presenter. The choice of this theme was made through the 

perception of how important it is to identify and describe the processes of enunciation in the 

presentation of a news program for those who wants to understand the ways and possibilities 

of reading and communication contracts in television journalism. The methodological 

approach was case study that was grounded in qualitative research, applying the technique of 

data collection that were in-depth interviews and direct observation, by which investigated the 

traits present in media performance of the anchor. The results point out to the fact that the 

journalist Ricardo Boechat at the presentation of the Jornal da Band seeks to position itself so 

opinionated and critical, printing their personal brands in the communication process to better 

express himselfand be understood by the viewer proposing, the effectiveness discursive and 

performative action, attempting loyalty of the public, confirming the theoretical proposition of 

this monograph. 

 

Keywords: television journalism - effective discursive - reading contracts  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A eficácia das palavras só se exerce na medida em 

que aquele que a experimenta reconhece aquele que 

a exerce como no direito de exercê-la. [...].” 

Bourdieu (1996). 
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INTRODUÇÃO 

 

O escopo deste trabalho é identificar a partir de um manancial teórico à luz de 

conceitos discursivos verbais e não verbais, as marcas do apresentador Ricardo Eugênio 

Boechat, que se constituem em estratégias midiáticas com o objetivo de constituir vínculos 

comunicacionais entre o campo de produção midiática e o telespectador, assim como, por 

consequência, alcançar a fidelização do público que assiste ao Jornal da Band, onde Ricardo 

Boechat desenvolve a função de âncora
1
.  

Das características do apresentador advém uma capacidade de persuasão, que faz 

com que o seu ponto de vista venha a influenciar o ponto de vista do telespectador. Esta 

afirmação vai ser avaliada, no trabalho de análise de uma edição do telejornal e também de 

uma entrevista gravada com o apresentador pela pesquisadora em agosto do presente ano.  

O corpus e o referencial para as análises auxiliaram na elaboração da proposição 

teórica que conduz à questão de pesquisa: como se dá a eficácia discursiva na comunicação 

mediática? Assim, entende-se que a eficácia discursiva na comunicação ocorre por meio de 

estratégias midiáticas com o objetivo de constituir vínculos comunicacionais entre o campo de 

produção e o telespectador, alcançando a fidelização do público. 

O presente Trabalho Final de Graduação se lançou em busca dos subsídios que 

pudessem corroborar os objetivos já citados. Para isto, se propôs uma série de fases 

investigativas do processo. Em primeiro lugar, o referencial bibliográfico foi trabalhado para 

servir de suporte teórico às análises que foram precedidas da etapa onde se expôs o método de 

pesquisa utilizado, o estudo de caso, caracterizando pesquisa qualitativa através da técnica 

coleta de dados pela observação direta do apresentador e entrevista em profundidade.  

Na sequência o processo analítico aconteceu mediante o suporte da análise discursiva 

pela observação direta dos dois materiais acima citados, a edição do Jornal da Band do dia 17 

de outubro de 2013 e a entrevista com o apresentador feita no dia 2 de agosto de 2013, de 

onde foram extraídas parte das inferências pertinentes ao âncora e de onde se promoveu um 

reconhecimento mais objetivo dos traços engendrados por ele na apresentação do telejornal. 

O interesse por este objeto empírico se deu, pelo fato de o apresentador ser 

considerado um nome de grande representatividade no telejornalismo do Brasil. Isto 

reconhecido pelos prêmios recebidos por Ricardo Eugênio Boechat no decorrer da sua extensa 

                                                           
1
 Nome dado, na linguagem jornalística, ao apresentador de telejornal.  
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carreira na área, o que foi mostrado no capítulo que trata do objeto empírico deste trabalho de 

pesquisa.  O intuito que leva ao reconhecimento dos seus métodos de trabalho é esclarecer 

algumas questões referentes às intencionalidades de um âncora, quando da doação e 

exposição de suas características pessoais para o desempenho da tarefa de apresentação no 

telejornalismo.  

Nesse sentido, foi desenhada a perspectiva da presente pesquisa. Para esse 

reconhecimento, foi preciso passar por etapas de um longo processo de investigação. Elencar 

os autores, que são suporte para a realização do trabalho, escolher as teorias que tratam das 

estratégias de eficácia discursiva, de contratos de leitura, de contratos de comunicação, de 

telejornalismo em si, abordar nas análises as interpretações à luz desses autores e conceitos e 

consolidar as considerações e observações desta pesquisadora.  

A partir de todo um apanhado de conceitos, categorias, elementos, indícios e marcas 

observadas na atuação do apresentador é que se constitui o desafio de verificar como ocorre o 

processo jornalístico na sua essência, como acontece o emprego das teorias na prática, como 

se comporta um sujeito midiático e como ele realiza seu trabalho neste universo particular que 

é o telejornalismo. 

No primeiro capítulo, esta monografia, apresenta um panorama de conceitos 

referentes às práticas discursivas usadas no telejornalismo. Esses conceitos são de suma 

importância para a delimitação dos rumos da análise, feita a partir das estratégias midiáticas 

do objeto empírico. O capítulo um traz os conceitos de práticas discursivas sob a perspectiva 

de autores como Roland Barthes, Chain Perelman, Patrick Charaudeau, John Langshaw 

Austin, Dominique Maingueneau, Eliseo Verón e José Marques de Melo, que são parte 

integrante do corpus bibliográfico responsável pela tessitura teórica desta pesquisa. Esses 

teóricos apresentam discussões sobre discurso de poder, retórica e persuasão, ethos 

discursivo, atos de fala, eficácia discursiva, contratos de leitura e comunicação e jornalismo 

opinativo. 

Ainda no capítulo do referencial teórico, onde trata da posição em que se encontra o 

âncora no processo de comunicação, é feito um levantamento da performance discursiva e dos 

diversos processos que levam a atorização do sujeito midiático. Para este tema o auxílio é do 

autor Erwing Goffman, que enumera uma série de situações do cotidiano jornalístico que 

convergem para essas averiguações, de que o sujeito midiático é um ser atuante no processo 

comunicacional e essa atuação é muitas vezes dramatizada, ou interpretada, daí o termo 

atorização usado pelo autor. Também Verón trata da questão do âncora e são trazidas questões 

do processo de formação da fala do apresentador no telejornalismo mediante ações que são 
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incorporadas a ela. Mais adiante, no segundo capítulo, há um histórico que apresenta o objeto 

da pesquisa. Para se chegar na apresentação pessoal e profissional de Ricardo Boechat, é feito 

um resgate cronológico da empresa Bandeirantes ao longo dos anos e também do Jornal da 

Band e sua composição estrutural. 

No quarto capítulo, registra-se o percurso metodológico e a forma de 

desenvolvimento do trabalho. Trata da natureza e técnica da pesquisa, com base em autores 

como Jorge Duarte, Antonio Barros, Neves e Roberto Yin. 

Transcorrendo por essas partes iniciais, o que segue é o capítulo de análise dos 

resultados coletados, onde o corpus é exposto e submetido ao exame a partir da técnica de 

observação direta e análise discursiva verbal e não verbal do âncora, considerando a reflexão 

dos teóricos que fundamentam o estudo.  

Logo o entendimento desse processo é descrito no capítulo de considerações finais. É 

nele que se encontram os apontamentos e o desenlace do que pretendeu este trabalho.  
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1 MANANCIAL TEÓRICO 

 

O presente estudo, de análise das estratégias discursivas midiáticas do âncora de 

telejornal Ricardo Boechat, entende ser necessário elencar referências que apresentem 

conceitos relevantes, para responder à sua proposição teórica. A diante, seguem dois 

subcapítulos sobre práticas discursivas e atuação do âncora frente ao processo de 

comunicação jornalística. 

 

1.1 TEORIZANDO CONCEITOS DE PRÁTICAS DISCURSIVAS  

 

Este primeiro capítulo trata das teorizações a respeito de temas relativos às questões 

discursivas midiáticas. A partir dele forma buscados subsídios para delinear um perfil do 

âncora Ricardo Boechat, de modo que fiquem perceptíveis os recursos por ele utilizados como 

estratégias para a captação e fidelização de público ao Jornal da Band.  

A priori, o conceito de argumentação vai ser trazido, por ser um dos principais 

elementos do discurso jornalístico. Com ele, vem o próprio conceito de discurso, o qual vai 

ser útil no decorrer deste trabalho, porque irá permear praticamente todas as estratégias
2
 de 

comunicação do objeto empírico escolhido para este corpus de pesquisa. O conceito de 

discurso é defendido por Roland Barthes (1996, p. 10-12) como um objeto ideológico, que 

tem intuito de adquirir um status de poder ao detentor da palavra. 

[...] o discurso de todo poder: o discurso da arrogância. Adivinhamos, então, que 

poder está presente nos mais finos mecanismos do intercâmbio social: não somente 

no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos 

espetáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações familiares e 

privadas, e até mesmo nos impulsos libertadores que tentam contestá-lo: chamo 

discurso de poder todo discurso que engendra o erro e, por conseguinte, a 

culpabilidade daquele que o recebe. [...] O poder é, sinceramente, perpétuo no tempo 

histórico [...] nunca perece [...] é o parasita de um organismo [...] Esse objeto em que 

se inscreve o poder, desde toda a eternidade humana, é: a linguagem – ou, para ser 

mais preciso, sua expressão obrigatória: a língua. 

 

Para Barthes (1996), qualquer forma de comunicação se apresenta com discursos 

embutidos. Discursos no sentido de que o falar e com maior razão o discorrer, não seja apenas 

comunicar, como se repete com demasiada frequência, mas sujeitar a língua a uma imposição, 

a de colocá-la a serviço do “poder”.  

                                                           
2
 O conceito de estratégia adotado nesta pesquisa segue o entendimento de estratégia emergente de Mintzberg e 

Waters (1985). 
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Para o autor o ato de se comunicar implica uma condição de poder por parte de quem 

o faz. Essa é uma das premissas que leva um jornalista a se aventurar na função de âncora de 

um telejornal. É possível perceber que na ancoragem há uma posição inerente de poder, já que 

a instituição jornalística garante este suporte ao apresentador.  

Nesse sentido, observa-se que uma relação desse conceito de poder defendida por 

Barthes (1996) é estabelecida com o de Chain Perelman, um dos mais importantes teóricos da 

Retórica no século XX. Desde que formulou sua Teoria da Argumentação em 1958, em 

parceria com Olbrechts-Tyteca, tornou-se referência obrigatória nos estudos relativos à 

retórica e à persuasão, vertentes do discurso de poder. 

Sua contribuição aos estudos da argumentação está ligada à descrição dos processos 

discursivos. Por um lado, apresenta uma tarefa descritiva, mostrando as construções 

argumentativas existentes, por outro, questiona sua própria posição no panorama das noções 

sobre valor e conhecimento.  

A nova retórica de Perelman (1996) se define em um campo específico, no qual o 

exercício dialético da persuasão se faz legítimo. Para este autor a retórica acontece no ato de 

buscar o uso dos argumentos no intuito de persuadir o público, ele teoriza que a sequência dos 

argumentos poderia ser derivada de princípios de teoria retórica e de considerações sobre os 

valores de uma audiência em particular. Nesse sentido, pode-se relacionar o conceito de 

argumentos persuasivos de Perelman (1996) com o conceito de discurso a serviço do poder de 

Barthes (1996). 

No que diz respeito ao vínculo existente entre as partes do processo de comunicação, 

Perelman afirma que: 

Na argumentação, a pessoa, considerada suporte de uma série de qualidades, autora 

de uma série de atos e de juízos, objeto de uma série de apreciações, é um ser 

duradouro a cuja volta se agrupa toda uma série de fenômenos aos quais ele dá 

coesão e significado. Mas, como sujeito livre, a pessoa possui essa espontaneidade, 

esse poder de mudar e de se transformar, essa possibilidade de ser persuadida e de 

resistir à persuasão, que fazem do homem um objeto de estudo suí generis das 

ciências humanas e das disciplinas que não podem se contentar em copiar fielmente 

a metodologia das ciências naturais (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, 

p. 336).   

 

Ao estudar as estratégias discursivas de Ricardo Boechat, os autores acima citados 

servem para fazer uma ligação entre a forma de linguagem utilizada por um jornalista e o 

intuito existente em determinados recursos. Com esses autores, são trazidos os conceitos de 

discurso de poder e persuasão que servem para entender o quanto esses elementos são 

imprescindiveis no processo comunicaçional que visa a fidelização de público.   
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Esta construção de sentidos de uma comunicação com a intencionalidade de capturar a 

adesão do público ao que é dito pelo comunicador, se apropria de estratégias midiáticas que 

constituem vínculos com o telespectador.   

De certa forma, é preciso para esta análise, traçar um panorama de retomada do 

discurso clássico e seu espaço cultural, onde o domínio da expressão verbal se constitui em 

técnica de convencimento. 

Cumpre ainda, referenciar que nas relações entre retórica e persuasão defendidas por 

Perelman (1996), não está em causa saber até onde o ato de convencer se reveste de verdade, 

que se constitui em objeto das ciências; mas sim, em revelar o verossímil, que é objeto da 

eloquência.  

Retórica é, pois, uma forma de comunicação, uma ciência que se ocupa dos 

princípios e das técnicas de comunicação. Não de toda comunicação obviamente, 

mas daquela que tem fins persuasivos. Não é, pois, fácil dar da retórica uma só 

definição. Quando dizemos que ela é a arte de falar bem e a arte de persuadir, a arte 

do discurso ornado e a arte do discurso eficaz, estamos simplesmente a tentar 

estabelecer a relação entre duas maneiras de definir a retórica, de ligar o ornamento 

com a eficácia, o agradável e o útil, o fundo e a forma (MESQUITA, 2004, p. 24). 

 

Trazendo o conceito para os dias atuais, no ato da comunicação jornalística, se faz 

necessário distinguir o conteúdo argumentativo abertamente usado para direcionar conclusões 

constitutivas de sentidos. Estas conclusões são entendidas pelos mecanismos da semântica, 

aqueles que aparecem de forma velada, manipulada, originando-se de certas manobras 

subjetivas que o discurso torna possíveis, assim como também são entendidas pelos 

mecanismos da hermenêutica que é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação.  

Desta forma, de acordo com Perelman (1996), em cada enunciado aparece de maneira 

aberta ou pública, a persuasão, onde o emissor, no caso o apresentador, induz o receptor, 

telespectador a determinadas conclusões. Assim, da persuasão se conclui ser determinada pela 

estrutura argumentativa das frases, ou mecanismos semânticos; enquanto das conclusões, 

intervêm elementos de interpretação particulares a cada situação, que passam pelos 

raciocínios, intenções e reações dos interlocutores.  

O ato de argumentar ou orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, 

principalmente no jornalismo, que trabalha com a factualidade e com um grande público, é 

considerado um ato discursivo fundamental. Espera-se, que haja um direcionamento por parte 

do mediador da notícia, que não se caracteriza como um transmissor apenas, pelo contrário, 

traz em seu discurso, em sua bagagem intelectual, em sua vivência e, além disso, no 

credenciamento que lhe é fomentado pela instituição jornalística, a detenção de um poder 

discursivo tácito.  
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Para obter a resposta do público, a presença ao vivo, do apresentador, precisa ser 

eficaz e performática, ou seja, é preciso que seja valorizado não só o que é dito por ele, mas 

como é dito. Para tanto, conceitos ligados a discursividade e a corporalidade se entrelaçam 

com o objetivo de compor um panorama que responda de forma completa a análise que se 

desenvolve.  

Esses conceitos aplicados ao objeto empírico deste trabalho, explicam como pode ser 

observável no apresentador Ricardo Boechat, a partir de seus traços característicos, ou 

evidências de personalidade, como caráter e princípios morais, bem como suas maneiras e 

hábitos diante de situações das quais tanto ele quanto o telespectador estão vulneráveis, os 

fatos noticiados, a constituição do seu modo de fala, no sentido discursivo e no sentido de 

atuação performática. 

Estas duas concepções, tanto a de sentido moral ou discursiva, quanto a de sentido 

objetivo ou de atuação, não se excluem e estão presentes em qualquer atividade 

argumentativa. “O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra por sua maneira de 

se exprimir. O ethos
3
 está, dessa forma, vinculado ao exercício da palavra, ao papel que 

corresponde a seu discurso e não ao indivíduo real” (MAINGUENEAU, 1997, p. 115).  

Para Patrick Charaudeau (2006) o ethos é “uma alquimia complexa feita de traços 

morais, de postura física, de comportamento e declarações verbais”. Esta mistura de fatores 

tem por objetivo interação entre aquele que fala e aquele que ouve, o que torna inevitável o 

“agir sobre o outro”, de modo que o discurso, como principal instrumento de persuasão, se 

transforme em uma “ferramenta de poder” como anteriormente foi colocado por Barthes 

(1996). 

No processo de formação do ethos, através do discurso, Charaudeau (2006) diz que 

esta atuação sobre o outro se dá através de diferentes tipos de estratégias discursivas que são 

logicamente necessárias para sua composição, como a credibilidade, que acontece pelo 

convencimento do público de que algo é credível; a confiabilidade, que implica em transmitir 

confiança ao que está sendo dito, por quem está dizendo; a seriedade, que está ligada à esfera 

privada, onde o jornalista não deve deixar que existam suspeitas de escândalos ou pouco 

regramento na sua vida particular; e a simpatia que pressupõe um elemento de facilitação do 

processo de interação entre locutor e interlocutor, no caso, entre apresentador e telespectador. 

                                                           
3
 O termo ethos, se origina na Antiguidade Clássica, na Retórica de Aristóteles. Fundamenta os meios 

discursivos onde o orador visa persuadir o auditório. No conceito clássico de retórica existem três categorias: o 

ethos (o caráter do orador), o logos (a argumentação) e o pathos (as paixões do auditório). O ethos e o pathos se 

relacionam com as emoções, as paixões e os sentimentos. E o logos está ligado ao discurso do orador. 
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Ao longo da análise, identifica-se esses elementos na atuação do âncora enquanto 

apresentador do Jornal da Band. Dentre estes, ligados ao ethos jornalístico, são trazidos outros 

conceitos, com o intuito de ajudar na observação das marcas pessoais do âncora. As 

similaridades existentes entre os conceitos que pretendem explicar o comportamento 

profissional de Ricardo Boechat, tornam-se um respaldo para a análise, a partir dessas 

similaridades é possível perceber a ligação de pensamento entre os autores que tratam de 

conteúdos próximos e complementares, o que auxilia no embasamento e conclusões da 

pesquisa. 

Como elemento corroborante de simpatia, indício do conceito de ethos citado acima, 

está o de carisma, por exemplo. Para explicar este conceito no apresentador, posto que 

especificamente o âncora de telejornal deve, para contemplar a tarefa de criar empatia com o 

seu telespectador, garantir características desta natureza em seu poder discursivo, foi trazido o 

autor John Langshaw Austin, que na sua teoria chamada Atos de Fala, explica que a 

enunciação não é só a apresentação de uma fala sobre um acontecimento, mas o que se faz ao 

produzir um enunciado.  

Um âncora com boa capacidade carismática pode obter de imediato a adesão da 

audiência. É nesse contexto, de tentar atrair o telespectador, que ele transita. Os atos que são 

produzidos no intuito de estabelecer uma postura carismática são performáticos.  

Austin (1990) sugere que os atos de fala são performáticos felizes ou infelizes, 

dependendo da eficácia que alcançam. Afirma que o proferimento de uma sentença é, no todo 

ou em parte, a realização de uma ação, que não seria normalmente descrita consistindo apenas 

em dizer algo. Para isto o autor lança exemplos como este:  

(b) 'Batizo este navio com o nome de Rainha Elizabeth' – quando proferido ao 

quebrar-se a garrafa contra o casco do navio. [...] Esses exemplos deixam claro que 

proferir uma dessas sentenças (nas circunstâncias apropriadas, evidentemente) não é 

descrever o ato que estaria praticando ao dizer o que disse, nem declarar que o estou 

praticando: é fazê-lo. (AUSTIN, 1990, p.24)  

 

O ato de fala é o ato como é praticada a fala, estilo pessoal, gestos, posicionamento 

corporal, tudo isso diz respeito ao ethos que compõe a personalidade do apresentador.  

Dependendo de características como, o carisma, por exemplo, o âncora tem a 

expressão de sua personalidade reforçada para produzir o efeito de verdade das informações 

que transmite, também, uma vez estabelecido o ethos da simpatia, proposto por Charaudeau 

(2006), o público aceita com mais facilidade a interação com o âncora, o que permite ao ato 

discursivo, a compreensão de que ele represente um ato de fazer, um ato de entrega, mais que 
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um ato de falar apenas e por isso mesmo, um ato de persuasão, de poder discursivo, que serve 

para atingir o público, para comovê-lo. 

Nesta ideia de reforçar o sentido de verdade do que é dito, é que o “dizer é fazer” de 

Austin (1990) mostra, o apresentador de telejornal jogado em meio aos acontecimentos, onde 

deve se mover e se posicionar. 

A capacidade de persuasão neste contexto situacional está menos ligada à 

enunciação, do que a este ethos que é o conjunto das características pessoais do âncora que 

lhe confere a credibilidade. Este conjunto situa o enunciado, assim performatizado, no interior 

de um discurso que lhe garante legitimidade. Em seu ato de fala, o âncora cumpre uma função 

discursiva e só o pode fazer, da maneira que faz, porque a instituição jornalística lhe dá o aval 

para isso. É o caso do objeto analisado, o âncora Ricardo Boechat se municia de marcas que 

podem ser consideradas carismáticas, para que o telespectador o assista atraído o suficiente 

para se manter fiel à ele e por sua vez à emissora, ainda que subjacente à isto, tudo não passe 

de uma questão estratégica para a fidelização de público. 

Segundo Charaudeau (2006), são estas representações do âncora que ajudam a 

emergir uma subjetividade que o faz desempenhar o papel de “fiador”
4
 do que enuncia. Logo, 

para o autor, a enunciação não é apenas uma cena de fala, mas um lugar social de fala, cujo 

ocupante se torna o fiador do seu discurso. É o status de autoridade, dado pelo próprio 

telejornal, que reafirma o seu direito de dizer o que diz. É o poder da fala que torna o âncora, 

não só e simplesmente, o mediador da notícia, mas também o sujeito detentor do poder de 

avalizar o enunciado da ação comunicativa. 

Já Dominique Maingueneau (1997), na obra Novas Tendências em Análise do 

Discurso, ainda sobre o poder de fiança do autor do discurso, afirma que o ethos por ser 

ligado, pela retórica tradicional, da eloquência à oralidade simples, em situação pública de 

fala e não dissociado da caracterização corporal do enunciador, constitui o locutor, o fiador do 

que diz, a partir de índices liberados na enunciação e modo de enunciação. 

O autor explicita três registros indissociáveis:  

1) a formação discursiva confere corporalidade à figura do enunciador e 

correlativamente, àquela do destinatário, ela lhes dá corpo textualmente; 2) esta 

corporalidade possibilita aos sujeitos a incorporação de esquemas que definem uma 

maneira específica de habitar o mundo, a sociedade; 3) estes dois primeiros aspectos 

constituem uma condição da incorporação imaginária dos destinatários ao corpo, o 

grupo dos adeptos do discurso (MAINGUENEAU, 1997, p. 48). 

 

                                                           
4
 Tanto para Charaudeau (2006), quanto para Maingueneau (1997), o termo “fiador” significa aquele que dá aval 

ao que é dito. No caso, o próprio enunciador se responsabiliza através de sua expressividade e corporalidade a 

dar sentido de crença ao enunciado. 
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O autor sugere que não só o interlocutor interpreta o sentido do que recebe daquele 

que fala, como participa fisicamente do mesmo mundo em que está o seu fiador.  

Por isso que Maingueneau (1997) afirma que é o desembocar de toda uma 

corporalidade que constitui o processo de fiança do que é dito. Que o “tom” usado na fala, 

pode atestar mais do que a informação em si. Para ele o termo, tom, tem a vantagem de valer 

tanto para a escrita, como para a oralidade, legitimando o que é enunciado. É pelo tom que se 

financia a fala, no caso do telejornalismo. 

De acordo com o conceito de ethos é possível observar que o conjunto de 

características mais marcantes, que a formação discursiva impõe, se dá pelo tom de seus 

autores. Para Maingueneau (1997) a entonação que acompanha a fala, como um tom 

moderado, alegre, sem rupturas, variado, enfim, se dá pelas propriedades do falar, que 

representam manifestações do enunciador associadas a um caráter e uma corporalidade 

particulares, onde estão os traços psicológicos atribuídos à figura do enunciador em função de 

seu modo de dizer. Além da representação do corpo do enunciador no processo da fala, sua 

expressão, sua gestualidade, sua manifestação mais mímica, há o tom que se torna o principal 

elemento da fiança do enunciado. 

Para Maingueneau (1997), a perspectiva de “eficácia do discurso” se deve a 

suscitação do poder de crença ao que é dito. 

O co-enunciador interpelado não é apenas um indivíduo para quem se propõem 

“ideias” que corresponderiam aproximadamente a seus interesses; é também alguém 

que tem acesso ao “dito” através de uma “maneira de dizer” que está enraizada em 

uma “maneira de ser”, o imaginário de um vivido. Note-se, aliás, que esta concepção 

de eficácia discursiva é constantemente integrada pelos textos publicitários, que 

mostram de forma paroxística aquilo que provavelmente constitui a tentativa de toda 

formação discursiva: convencer consiste em atestar o que é dito na própria 

enunciação, permitindo a identificação com uma certa determinação do corpo 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 48-49). 

 

Ele explica três registros importantes em relação à corporalidade, afirma que a 

enunciação dá ‘corpo’ ao fiador do processo; que aquele que recebe a enunciação assimila um 

conjunto de esquemas que correspondem a uma maneira de se remeter ao mundo habitando 

seu próprio corpo e que essas duas primeiras ‘incorporações’, permitem a constituição de um 

corpo da comunidade imaginária dos que aderem ao mesmo discurso.  

O ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos pré-

discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os fragmentos do texto 

nos quais o enunciador evoca sua impossível enunciação (ethos dito) – diretamente 

(“é um amigo que lhe fala”) ou indiretamente, por meio de metáforas ou de alusões a 

outras cenas de fala, por exemplo. A distinção entre ethos dito e mostrado se 

inscreve nos extremos de uma linha contínua, uma vez que é impossível definir uma 

fronteira nítida entre o “dito” sugerido e o puramente “mostrado” pela enunciação. 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 18). 
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Para o autor o “ethos efetivo”, construído pelo destinatário, é parte de uma interação 

de todas essas instâncias que resultam na eficácia do discurso. No jornalismo, uma técnica 

usada, principalmente pelo objeto de estudo deste trabalho e que representa um elemento 

correspondente a este processo de ethos corporal do jornalista, em que além de dizer, mostra o 

que está dizendo, é a ironia. Para Maingueneau (1997), a marca da ironia poderia ser descrita 

nestes termos: 

Com efeito, um enunciado irônico faz ouvir uma voz diferente da do “locutor”, a 

voz de um “enunciador” que expressa um ponto de vista insustentável. O “locutor” 

assume as palavras, mas não o ponto de vista que elas representam. Evidentemente, 

isto exige que uma marca de distanciamento apareça entre as palavras e o “locutor”; 

caso contrário, o ponto de vista do “enunciador” lhe seria atribuído. 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 77). 

 

O recurso discursivo ironia, para o autor, pode ser trabalhado de modo a subverter a 

fronteira entre o que é assumido e o que não o é pelo locutor. Sendo este locutor, um 

enunciador que adota uma posição linguística, gestual e situacional própria, pode-se 

compreender que as complicações no uso desse recurso decorrem do fato de que o 

interlocutor deverá analisar, ou minimamente observar as entonações ou as mímicas para 

poder desvendar o recurso da ironia.  

O autor afirma ainda que a ironia é essencialmente ambígua e com frequência, a 

interpretação não consegue identificá-la. O interesse estratégico da ironia está no fato de que 

ela permite ao sujeito da enunciação escapar às normas de coerência que toda argumentação 

impõe. “É conveniente jamais perder de vista que a ironia é um gesto dirigido a um 

destinatário, não uma atividade lúdica, desinteressada. A maior parte dos analistas preferem 

vê-la como um gesto agressivo” [...] (MAINGUENEAU, 1997, p. 99). 

Ações como a ironia, dentre outras já citadas, que caracterizam as estratégias 

midiáticas no telejornalismo, funcionam como uma espécie de contratos tácitos previstos 

entre os participantes da comunicação. De acordo com as observações feitas a partir do objeto 

empírico desta pesquisa, encontra-se a necessidade de trazer para a discussão, teorias que 

tratem destes protocolos comunicacionais desenvolvidos pelo campo de produção da mídia, 

com fins de construir um sistema de relação entre apresentador e público de modo que este se 

mantenha fiel à audiência do veículo comunicacional.  

Para conseguir o intento de atrair a atenção do público é que existem formas especiais 

de relação entre campo midiático e social que são registradas como estratégias. Dentre os 

contratos possíveis de interação, o presente trabalho pretende apresentar dois similares, 

abordados por perspectivas próprias de dois autores, um deles Patrick Charaudeau, o outro 
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Eliseo Verón. Para o primeiro, o contrato tácito entre os agentes participantes do ato 

comunicacional, chama-se, contrato de comunicação.  

Charaudeau (2006) afirma em “Discurso das Mídias”, que estes contratos de 

reconhecimento que subjazem as estratégias e as intenções particulares dos falantes, são 

contratos de comunicação que resultam dos elementos de troca nas situações, partindo de 

dados externos e das características discursivas decorrentes deles e de dados internos, 

oriundos do discurso em si. 

Aos dados externos estão ligadas as condições de identidade, de finalidade, de 

propósito e de dispositivo. Para dar noção da importância dessas categorias no processo de 

estratégias de comunicação, o autor as explica uma a uma.  

Quanto à identidade, Charaudeau (2006) a define com as respostas às perguntas 

“quem troca com quem?” ou “quem fala a quem?” ou “quem se dirige a quem?”, são essas 

convenções que indicam a natureza e o estado afetivo dos parceiros. A categoria finalidade se 

define através da expectativa de sentido em que se baseia a troca. É como se fosse esperada a 

resposta à pergunta “estamos aqui para dizer o quê?”, se trata do objetivo da comunicação. O 

propósito é dado pela pergunta “do que se trata?”, corresponde ao universo de discurso 

dominante ao qual a troca deve se reportar. Já a categoria dispositivo, é encontrada nas 

repostas às perguntas: “em que ambiente se inscreve o ato de comunicação”, “que lugares 

físicos são ocupados pelos parceiros”, “que canal de transmissão é utilizado?”. Esta categoria 

é a que determina variantes de realização no interior de um mesmo contrato de comunicação.  

Ainda em se tratando das características dos contratos de comunicação, estão os 

dados internos que denotam as categorias decorrentes dos discursos em si. Determinados os 

dados externos da comunicação, é preciso compreender os comportamentos da fala, como são 

assumidas as formas verbais escolhidas, como são empregadas as formas icônicas do dizer e 

como se adaptam as instruções contidas nas restrições situacionais. O autor divide esses dados 

internos em três espaços: o espaço da locução, o espaço da relação e o espaço da tematização.  

O da locução é o que põe o sujeito falante na condição de dominante da palavra. Para 

isso, ele deve conquistar o direito de comunicar. O da relação constrói a identidade do 

receptor através do poder do emissor. Estabelece uma relação de força ou aliança, exclusão ou 

inclusão, agressão ou convivência entre as partes. Por fim, o espaço de tematização trata do 

domínio do saber sobre o tema da troca. É um ponto que expõe a importância do sujeito 

falante perante a posição em que ele se coloca diante do tema imposto pelo contrato. A sua 

aceitação, o seu modo de intervenção, de organização do discurso, enfim seu posicionamento 

diante do contrato de comunicação contido nas restrições situacionais.  
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A democratização das informações, o que as torna dignas de fé, está diretamente 

ligada aos contextos situacionais que colocam à prova a participação e a opinião de todas as 

pessoas envolvidas nos atos de comunicação. É isto tudo que propicia a expressão. Entretanto, 

a mídia, local de democratização das informações, só se interessa pelo anonimato dos 

participantes passivos do processo, se puder integrar a voz anônima numa encenação 

dramatizada.  

A finalidade do contrato de comunicação midiática se acha numa tensão entre duas 

visadas, que correspondem, cada uma delas, a uma lógica particular: uma visada de 

fazer saber, ou visada de informação propriamente dita, que tende a produzir um 

objeto de saber segundo uma lógica cívica: informar o cidadão; uma visada de fazer 

sentir, ou visada de captação, que tende a produzir um objeto de consumo segundo 

uma lógica comercial: captar massas para sobreviver à concorrência. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 86). 

 

Essas ligações entre os indivíduos têm a capacidade de formar conjuntos que se 

dividem em instâncias de produção e recepção, ambas incluem o sujeito no processo 

discursivo. O discurso é criado pela articulação entre diferentes indivíduos. E são estes 

diferentes indivíduos que fazem com que a sociedade se componha de diversas falas. Para 

organizar as falas, as relações entre emissores e receptores, a mídia entra em ação como 

produtora das informações que se apresentam ao público. 

A situação da comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, de 

tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que 

constitui seu valor simbólico. Como se estabelecem tais restrições? Por um jogo de 

regulação das práticas sociais, instauradas pelos indivíduos que tentam viver em 

comunidade e pelos discursos de representação, produzidos por justificar essas 

mesmas práticas a fim de valorizá-las. Assim se constroem as convenções e as 

normas dos comportamentos linguajeiros, sem as quais não seria possível a 

comunicação humana (CHARAUDEAU, 2006, p. 67). 

 

Considerando que todo ser tem suas peculiaridades no modo de fala, pode-se 

observar que há, portanto, uma condição de significação na apropriação dessas peculiaridades, 

já que o discurso não é apenas linguagem, sua significação depende também da identidade 

social de quem fala. A identidade social necessita ser reiterada, reforçada, recriada, ou, ao 

contrário, ocultada pelo comportamento de linguagem do sujeito falante.  

Ainda segundo Charaudeau (2006), essa identidade social tem como particularidade 

a carência de ser reconhecida pelos outros. Ela é o que confere ao sujeito seu “direito à 

palavra”, o que funda sua legitimidade. É necessário, então, verificar em que consiste este 

fundamento. O processo pelo qual alguém é legitimado é o que gera reconhecimento de um 

sujeito por outros sujeitos, em nome de um valor aceito por todos.  É este valor que rege a 

prática social de interação comunicativa, é ele que atribui funções, lugares e papéis investidos 
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aos indivíduos. Nesse sentido, é que todo sujeito se transforma em um ser capaz de portar 

uma performance discursiva própria. 

Para o autor da obra “Fragmentos de um tecido” Eliseo Verón, os vínculos entre as 

partes do processo comunicacional também se fundamentam a partir do entendimento da 

relação entre comunicação e sociedade. Ele avalia as maneiras em que a primeira afeta a 

segunda através dos efeitos possíveis do processo de midiatização que determina os vínculos 

desses indivíduos entre si. As regras e estratégias, que dão sentido ao processo de 

midiatização dos conteúdos informativos, se organizam respeitando os acordos pré-definidos 

entre emissores e receptores, de modo que se estabeleça o vínculo entre ambos. É nesse 

sentido, que o conceito de contrato de leitura aparece neste texto, com algumas características 

distintas do conceito do contrato de comunicação de Charaudeau. Para uma melhor definição 

do conceito de contrato de leitura, Verón explica: 

O conceito de contrato é uma espécie de espaço imaginário onde percursos múltiplos 

são propostos ao leitor, paisagens onde o leitor pode escolher um caminho mais ou 

menos de liberdade, onde zonas nas quais ele possa se perder, ou seja, perfeitamente 

balizado. Ao longo da estrada o leitor encontra personagens diversos que lhe 

propõem atividades várias, através das quais se vêm possíveis traços de relações, 

segundo as imagens que estes lhes passam. Um discurso é um espaço habitado de 

atores, de objetos e ler é colocar em movimento este universo, aceitando ou 

recusando, indo mais além à direita ou à esquerda, investindo mais esforços ([...] Ler 

é fazer (VERÓN, 2004, p. 216). 

 

Para o autor o discurso de qualquer natureza, possui uma forma chamada dispositivo 

de enunciação, para ele, este dispositivo comporta:  

1. A imagem de quem fala: chamaremos essa imagem de o enunciador. Aqui o 

termo “imagem” é metafórico; trata-se do lugar (ou dos lugares) que aquele que fala 

atribui a si mesmo. Essa imagem contém, portanto, a relação daquele que fala ao que 

ele diz.  

2. A imagem daquele a quem o discurso é endereçado: o destinatário. O 

produtor de discurso não só constrói seu lugar ou seus lugares no que diz; fazendo 

isso, ele define igualmente seu destinatário.  

3. A relação entre o enunciador e o destinatário, que é proposta no e pelo 

discurso (VERÓN, 2004, p. 217-218). 

 

O autor afirma que todo suporte de imprensa apresenta seu dispositivo de enunciação 

e caracteriza uma diferença entre a enunciação e o enunciado que é pertinente para 

compreensão do contrato de leitura. Expõe que a ordem do enunciado é referente à ordem do 

que é dito, portanto, da ordem do conteúdo; já enquanto à enunciação, afirma que seja da 

ordem do modo de dizer. É nesse sentido que essa teoria se mostra capaz de avaliar a 

expressão do comunicador:  

Estudar o dispositivo de enunciação, isto é, o contrato de leitura, implicaria deixar 

de lado o “conteúdo”, desinteressar-se do nível do enunciado? Certamente que não. 

Se a distinção entre enunciação e enunciado é importante, é porque um mesmo 

conteúdo pode ser enquadrado por modalidades de enunciação muito diferentes. O 
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que o enunciador diz, as coisas que supostamente ele fala, constituem uma dimensão 

importante do contato de leitura (VERÓN, 2004, p. 218-219). 

 

Tratar desse conceito, implica em trazer para o momento da análise, uma forma de 

avaliar a dinâmica de interação entre apresentador e público. 

Sabe-se que o posicionamento do jornalista, responsável pela divulgação de fatos 

acontecidos deve, por essência da profissão, ser objetivo e buscar a imparcialidade. 

Entretanto, este profissional, pode de alguma maneira intervir no modo de pensar dos 

cidadãos, transformando suas ideologias e conceitos e os modificando enquanto indivíduos 

sociais. Para Patrick Charaudeau (2006), acreditar na existência de uma única verdade é uma 

falha, pois a realidade é fragmentada, constituída de diferentes posicionamentos e olhares: 

Defender a ideia de que existe uma realidade ontológica oculta e que, para desvelá-

la, é necessário fazer explodir falsas aparências, seria reviver um positivismo de má 

qualidade. Os fatos só passam a ser notícias quando selecionados pelos meios 

midiáticos. Dessa forma, os cidadãos têm acesso a um material que já passou por 

uma “peneira”. “Ou seja, para que o acontecimento exista, é necessário nomeá-lo. O 

acontecimento não significa em si. O acontecimento só significa enquanto 

acontecimento em um discurso”. (CHARAUDEAU, 2006, p.31). 

 

A estruturação do espaço social depende das instâncias fornecedoras de informação, 

que são responsáveis por gerenciar a visibilidade pública que os acontecimentos tratam. Essas 

instâncias não podem ignorar que existe “uma verdadeira dialética entre a descrição inicial do 

acontecimento e as reações que tal descrição suscita, porque a instância de recepção a qual se 

dirigem detém a qualidade de ator participante da vida pública”. (CHARADEAU, 2006, 

p.143). 

Essa mediação passa por inúmeros processos. A legitimidade do discurso jornalístico 

se centra no fato de ele se referenciar na realidade. Entretanto, o fato de se referenciar na 

veracidade das informações não faz do produto jornalístico uma reprodução exata do fato que 

acontece. Aliás, isso pode ser considerado impossível, já que por ser um relato, trata-se, 

portanto, de uma versão, de um ponto de vista, de um olhar. O jornalismo é, então, uma 

reconstrução da realidade tendo como ponto de partida a veracidade das informações obtidas.  

De acordo com a retórica clássica, voltando-se para a primeira parte do referencial 

teórico deste trabalho, que se ocupa do que é verossímil, o orador, no caso desta pesquisa, o 

jornalista, é aquele que tenta persuadir mediante mensagens críveis, que pareçam verdadeiras, 

ainda que não sejam, é aquele que organiza a fala em função da persuasão. E quem recebe, 

está disposto a se deixar persuadir pelo que parece crível, sem indagar se está diante de algo 

verdadeiro ou falso, pelo simples fato de estar de acordo com essa mediação que lhe é 

ofertada pela instituição jornalística, na qual confia.  
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Para adquirir confiança o mediador deve disponibilizar de um caráter credível. As 

características, ou marcas pessoais de um âncora de telejornal, precisam ser carregadas de 

potencialidade persuasiva, tanto na oralidade, quanto na corporalidade, como já foi explanado 

em passagens anteriores deste trabalho. Gestos, expressões, faces de indignação, pesar, crítica, 

enfim, são as marcas que podem garantir a eficiência da comunicabilidade, além também, de 

um caráter discursivo atuante, por parte do jornalista, que lhe permita ser opinativo no 

momento da enunciação. 

Ao tentar alcançar a atenção do telespectador, o comunicador se permite passar por 

processos de interferência pessoal na comunicação e empresta sua personalidade ao ato 

comunicacional. Esses processos levam a um foco, que forma a tessitura que legitima a 

estratégia discursiva essencial do verdadeiro âncora, a opinião.   

Para José Marques de Melo (2003) o jornalismo, articula-se, portanto, em função de 

dois núcleos de interesse: a informação (saber o que passa) e a opinião (saber o que se pensa 

sobre o que passa). Daí o relato jornalístico haver assumido duas modalidades: a descrição e a 

versão dos fatos.  

Melo (2003) afirma que o relato só adquire sentido, no confronto com o destinatário. 

É aí que reside a autonomia do processo jornalístico. Nesse processo o receptor tem a 

liberdade de escolher o que quer saber e através de que meios vai concretizar esse 

conhecimento. Segundo o autor, os gêneros do primeiro núcleo (universo da informação) “se 

estruturam a partir de um referencial exterior à instituição jornalística: sua expressão depende 

diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos e da relação que os mediadores 

profissionais (jornalistas) estabelecem com seus protagonistas (personalidades ou 

organizações)”. (MELO, 2003, p.64). 

De acordo com o autor, pode-se definir jornalismo informativo, do primeiro núcleo, a 

partir de quatro gêneros: nota, notícia, reportagem e entrevista. A distinção entre esses 

gêneros está exatamente na progressão dos acontecimentos, sua captação pela instituição 

jornalística e acessibilidade de que goza o público.  

Quanto aos gêneros localizados no segundo núcleo, chamado de universo da opinião, 

a estrutura da mensagem é “co-determinada por variáveis controladas pela instituição 

jornalística e que assumem duas feições: autoria (quem emite a opinião) e angulagem 

(perspectiva temporal ou espacial que dá sentido à opinião)” (MELO, 2003, p.65).  

Na esfera do jornalismo opinativo, o autor idealiza uma tipologia de oito gêneros de 

texto: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura, carta. Segundo o 

autor, os casos de gêneros opinativos se deparam com uma estrutura semelhante quanto a 
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narração dos valores contidos nos acontecimentos, mas assumem identidades diversas a partir 

da autoria/angulagem. 

Conforme Melo (2003) a manifestação de opinião no jornalismo contemporâneo não 

é um elemento monolítico. Por mais que a instituição jornalística tenha uma orientação 

definida (posição ideológica ou linha política), em torno da qual pretende que as mensagens 

sejam estruturadas, subsiste sempre uma diferenciação opinativa (no sentido de atribuição de 

valor aos acontecimentos).  

Essa valoração dos fatos se solidifica por meio dos gêneros opinativos e emerge de 

quatro núcleos: a empresa, o jornalista, o colaborador e o leitor, ou no caso, o telespectador. 

A opinião da empresa, ademais de se manifestar no conjunto da orientação editorial 

(seleção, destaque, titulação), aparece oficialmente no editorial. A opinião do 

jornalista, entendido como profissional regularmente assalariado e pertencente aos 

quadros da empresa, apresenta-se sob a forma de comentário, resenha, coluna, 

crônica, caricatura e eventualmente artigo. A opinião do colaborador, geralmente 

personalidades representativas da sociedade civil que buscam os espaços 

jornalísticos para participar da vida política e cultural se expressa sob a forma de 

artigos. A opinião do leitor encontra expressão permanente através de carta. (MELO, 

2003, p.102) 

 

Cada um desses gêneros possui sua própria identidade no contexto do jornalismo 

brasileiro. Pode-se também dizer que quase todos esses gêneros são universais, presentes na 

totalidade jornalística de diversos países, sobretudo dos países latinos.  

Um dos gêneros opinativos com maior relevância nesse subcapítulo é o comentário. 

Ele foi introduzido recentemente no jornalismo brasileiro, perante as transformações 

procedidas da maior agilidade na divulgação das notícias (inicialmente pelo rádio e pela 

televisão). Segundo Melo (2003), o comentário sustenta uma íntima ligação com a 

contemporaneidade e é produzido a partir do que está acontecendo. Ele acompanha a própria 

notícia. 

Conforme Melo (2003), o comentarista é atualmente um jornalista com grande 

experiência e conhecimento, que acompanha os fatos não apenas na sua aparência, mas possui 

dados sempre disponíveis ao cidadão comum. Segundo o autor, trata-se de um observador 

privilegiado, que tem condições para descobrir certas tramas que envolvem os acontecimentos 

e oferecê-las à compreensão do público. Pode-se dizer que: 

O comentarista não é um julgador partidário, alguém que faz proselitismo ou 

doutrinação. É um analista que aprecia os fatos, estabelece conexões, sugere 

desdobramentos, mas procura manter, até onde é possível, um distanciamento das 

ocorrências. Isso não quer dizer que seja neutro. Ao contrário, trata-se de um 

profissional participante, que possui opinião própria, mas atua como agente da 

notícia e não procura exercer sua função para extrair vantagens posteriores. Em 

síntese, assume-se como juiz da coisa pública. Orienta sem impor. Opina sem 

paixão. Conduz sem se alinhar. (MELO, 2003, p.112-113) 
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Portanto o comentário tem sua própria especificidade enquanto estrutura narrativa do 

cotidiano. Para Melo (2003), trata-se de um gênero que mantém vinculação estreita com a 

atualidade, sendo produzido em cima dos fatos que estão ocorrendo. Vem junto com a própria 

notícia. Para o autor: 

O comentário explica as notícias, seu alcance, suas circunstâncias, suas 

consequências. Nem sempre o comentarista emite opinião explicita. Seu julgamento 

é percebido pelo raciocino que utiliza, pelos rumos da sua argumentação. [...] Pois o 

ofício do comentarista é justamente estabelecer o nexo que liga os fatos. (MELO 

2003, p.115) 

  

De acordo com Melo (2003) o comentário é raramente conclusivo. Arriscar uma 

conclusão é perigoso, já que se torna exíguo o tempo que tem o comentarista entre a 

ocorrência e a sua apreciação. As conclusões vão emergindo naturalmente como consequência 

dos julgamentos anteriores. Deste modo, o autor explica: 

Por sua própria natureza, o comentário exige especialização. Não há comentarista de 

assuntos gerais. Cada jornalista acumula experiência e conhecimento num setor 

(política, economia, esporte) e se dedica a discernir a evolução do que acontece. 

Comentar é uma tarefa que pressupõe ancoragem informativa e perspectiva 

histórica. Sem dispor de dados concretos e de referencial analítico, o comentário 

corre o perigo de cair no vazio e fraudar o receptor. Afinal de contas, quem recorre 

ao comentário quer dispor de uma bússola para entender a contemporaneidade. 

(MELO 2003, p.116-117) 

 

Portanto, o jornalista/âncora pode comentar e argumentar uma reportagem 

informando o seu telespectador sobre o que está acontecendo em relação aos fatos que foram 

apresentados, de maneira privilegiada, sob uma ótica mais abrangente que a do cidadão 

comum.  

 

1.2 ÂNCORA: UM ATOR DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICA  

 

Para tratar da performance discursiva, se traz para este subcapítulo o autor Erwing 

Goffman que retrata em “A Representação do Eu na Vida Cotidiana”, as expressões que são 

transmitidas pelos indivíduos ao se comunicarem. Ele apresenta também, algumas noções de 

comportamentos em lugares públicos e rituais de interação, presentes no ato comunicacional, 

neste caso, a comunicação jornalística. 

Para Goffman (2007), em uma sociedade, pode-se dizer que o indivíduo é o ator que 

representa papéis de acordo com o momento, o público e o cenário em que está. Por isso, 

necessita-se que o público confie no que o ator deseja transmitir, no caso em questão, o 

jornalista enquanto sujeito midiático. Para esta confiança acontecer, a representação conta 

com alguns elementos importantes, a “fachada”, por exemplo, caracteriza o indivíduo por sua 
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presença contínua diante de um grupo particular de observadores, sobre o qual tem alguma 

influência, justamente a posição em que se pode encontrar o âncora de telejornal, que mantém 

sua imagem sempre atrelada à bancada do programa jornalístico. 

Fachada, portanto é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou 

inconscientemente empregado pelo individuo durante sua representação. Para fins 

preliminares será conveniente distinguir e rotular aquelas que parecem ser as partes 

padronizadas da fachada (GOFFMAN, 2007, p.29). 

 

Dentro de uma fachada, é possível encontrar o “cenário” que é representado pelo 

ator. Conforme Goffman (2007, p.29): 

O cenário tende a permanecer na mesma posição, geograficamente falando, de modo 

que aqueles que usem um determinado cenário como parte de sua representação não 

possam começar a atuação até que se tenham colocado no lugar adequado e devam 

terminar a representação ao deixá-lo. Somente em circunstâncias excepcionais o 

cenário acompanha os atores. 

  

Segundo o autor, se o termo cenário for tomado como referente às partes cênicas de 

equipamento expressivo, pode-se tomar o termo “fachada pessoal” como relativo aos outros 

itens de equipamento expressivo, aqueles que de modo mais íntimo, podem ser identificados 

no próprio ator e que naturalmente sejam seguidos onde quer que vá. Portanto, sobre as partes 

da fachada pessoal: 

[...] podemos incluir os distintivos da função ou da categoria, vestuário, sexo, idade 

e características raciais, altura e aparência, atitude, padrões de linguagem, 

expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes. Alguns desses veículos de 

transmissão de sinais, como as características raciais, são relativamente fixos e, 

dentro de um certo espaço de tempo, não variam para o indivíduo de uma situação 

para a outra. Em contraposição, alguns desses veículos de sinais são relativamente 

móveis ou transitórios, como a expressão facial, e podem variar, numa 

representação, de um momento a outro (GOFFMAN, 2007, p.31). 

 

Essa fachada pessoal pode ser dividida em dois estímulos: em aparência e maneira. 

Conforme o autor, pode-se chamar de “aparência”: 

[...] aqueles estímulos que funcionam no momento para nos revelar o status social do 

ator. Tais estímulos nos informam também sobre o estado ritual temporário do 

indivíduo, isto é, se ele está empenhado numa atividade social formal, trabalho ou 

recreação informal, se está realizando, ou não, uma nova fase no ciclo das estações 

ou no seu ciclo de vida(GOFFMAN, 2007, p.31). 

 

Por outro lado ele significa “maneira”: 

São os estímulos que funcionam no momento para nos informar sobre o papel de 

interação que o ator espera desempenhar na situação que se aproxima. Assim, uma 

maneira arrogante, agressiva pode dar impressão de que o ator espera ser a pessoa 

que iniciará a interação verbal dirigirá a ela. Uma maneira humilde escusatória pode 

dar impressão de que o ator espera seguir o comando de outros, ou pelo menos que 

pode ser levado a proceder assim(GOFFMAN, 2007, p.31). 

 

Portanto, pode-se compreender que “aparência” possui estímulos que revelam o 

status social do ator e “maneira” tem estímulos que servem para informar sobre o papel que o 
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ator deseja representar. É o que se pode apreender das técnicas usadas pelos âncoras de 

telejornal, que têm uma aparência física apropriada para o ato, assim como uma maneira 

própria para a sua atuação discursiva.  

O processo que impõe ao âncora um papel de ator, no sentido de criar, interpretar e 

representar uma ação dramática, ou seja, algo que pode ser encenado, mas que precisa ser 

credível, não desvenda apenas suas características discursivas, mas também as condições 

pelas quais este ato discursivo acontece, como a própria realização dramatizada.  

Pois se a atividade do indivíduo tem de tornar-se significativa para os outros, ele 

precisa mobilizá-la de modo tal que expresse, durante a interação, o que ele precisa 

transmitir, de fato, pode-se exigir que o ator não somente expresse suas pretensas 

qualidades durante a interação, mas também que o faça durante uma fração de 

segundo na interação. (GOFFMAN, 2007, p. 36) 

 

Para Goffman (2007) a interação entre os indivíduos ocorre como um engajamento, 

um estabelecimento social onde cada um desempenha seus papéis. Afirma que o engajamento 

requer não uma ligação que envolva compromissos ou promessas, mas atenção, interesse e 

orientação, ou seja, capacidade de envolvimento. O que é necessário, no caso trabalhado, para 

se obter a fidelização do público em relação a audiência em telejornalismo.  

Sobre o comportamento em lugares públicos, Goffman (2010), analisa o olhar como 

fundamental forma de abertura para um engajamento. O autor cita que:  

Quando pessoas estão mutuamente presentes e não envolvidas juntas em conversas 

ou outras interações focadas, é possível que uma pessoa encare aberta e fixamente 

outras pessoas, captando o que pode sobre elas enquanto expressa com franqueza em 

sua face sua resposta ao que vê (GOFFMAN 2010, p.95). 

 

Segundo Goffman (2010), atualmente na sociedade, este tipo de tratamento deve ser 

contrastado com o tipo que geralmente se considera mais apropriado na maioria das situações, 

e é chamado de desatenção civil.  

O que parece estar envolvido é que uma pessoa dá a outra um aviso visual suficiente 

para demonstrar que ela compreende que a outra está presente (e que admite 

abertamente tê-la visto), e no próximo momento ela retira sua atenção para expressar 

que a segunda não constitui um alvo de curiosidade ou intenção especial 

(GOFFMAN 2010, p. 96). 

  

Para o autor, ao consolidar esta cortesia, os olhos do interlocutor podem passar pelos 

olhos do outro, porém, normalmente não se admite nenhum reconhecimento. Ele ainda cita 

que a desatenção civil é um ajuste delicado em que se pode esperar uma evasão constante das 

regras a seu respeito. Por isso, destaca: 

Também devemos adicionar que, quanto mais perto os observadores estiverem do 

indivíduo que lhes interessa, mais exposta a posição deste (e daqueles), e maior a 

obrigação que eles sentirão de garantir a ele a desatenção civil. Quanto mais longe 
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eles estiverem dele, maior a permissão que eles sentirão para encará-lo um pouco 

(GOFFMAN 2010, p.97). 

  

 Por outro lado, Goffman (2010) cita que quando duas pessoas estão mutuamente 

presentes e assim engajadas juntas em algum grau de interação desfocada, o oferecimento 

mútuo de desatenção civil, não é o único modo através do qual elas podem se relacionar entre 

si. Segundo o autor, isso pode ser chamado de engajamento de face ou de encontro.  

Os engajamentos de face compreendem todas as instâncias de dois ou mais 

participantes numa situação juntando-se abertamente para manter um único foco de 

atenção visual e cognitiva – o que é sentido como uma única atividade mútua, 

implicando direitos de comunicação preferenciais (GOFFMAN 2010, p.101). 

 

No engajamento de face, pode-se avaliar uma forma de interação focada, na qual os 

atores sociais envolvidos sustentam um exclusivo foco de atenção visual e cognitiva. Estes 

conceitos servem mais adiante, para explicar como são as relações estabelecidas entre um 

âncora de telejornal que, embora distante fisicamente de seu telespectador, mantém com ele 

uma sintonia intencional que cumpre a tarefa de trazê-lo para a audiência do veículo, 

justamente pela eficácia discursiva e persuasiva que emana de sua comunicação. 

Para Goffman (2011), existem dois paradigmas para esta comunicação: o eu como 

uma imagem montada a partir das implicações expressivas do fluxo total de eventos numa 

ocasião; e o eu como um tipo de jogador num jogo virtual que lida honrada ou 

desonradamente, diplomaticamente ou não, com as contingências dos juízos na situação. Para 

o autor, a interação falada se distingue como um sistema de métodos, acordos e princípios que 

funciona como um meio para conduzir e organizar o fluxo de mensagens.  

Para ele, o aspecto estrutural da fala, surge do fato de que quando uma pessoa emite 

um enunciado ou uma mensagem, por mais trivial ou corriqueira, ela se compromete e 

compromete aqueles a quem se dirige e num certo sentido, coloca todos os presentes em 

perigo. Para o autor isso significa que: 

Ao dizer algo, o orador se abre à possibilidade de que seus receptores pretendidos o 

insultarão não prestando atenção a ele, ou pensando que ele é atrevido, tolo ou 

ofensivo pelo que ele disse. E se essa for a recepção, ele estará comprometido com a 

necessidade de empreender ações para salvar a fachada contra eles. Além disso, ao 

dizer algo o orador abre seus receptadores pretendidos à possibilidade de que a 

mensagem será autocongratuladora, presunçosa, exigente, insultante, e de modo 

geral uma afronta a eles ou a concepção deles sobre o orador, forçando-os a tomar 

ação contra ele em defesa do código ritual (GOFFMAN 2011, p. 43). 

  

Por isso, Goffman (2011) cita que o próprio código ritual requer um equilíbrio 

delicado e pode ser facilmente perturbado por qualquer um que o mantenha avidamente 

demais ou de menos, em termos dos padrões e expectativas de seu grupo.  “A orientação da 

pessoa para a fachada, especialmente para a sua própria, é a vantagem que a ordem ritual tem 
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sobre ela, mas a promessa de tomar cuidado ritual de sua fachada é parte da própria estrutura 

da fala” (GOFFMAN 2011, p.45). 

Esses conceitos devem ajudar a enxergar, sob um ponto de vista de atuação 

discursiva, de que maneira o jornalista Ricardo Boechat consegue constituir vínculos com o 

seu público, de modo que possa ser compreendido e aceito pela sociedade a qual se dirige na 

apresentação do telejornal, partindo de situações ordenadas que transitem do discurso em si, 

ao modo e local de fala. 

Ainda em uma perspectiva de atuação do âncora, se busca em Eliseo Verón, uma 

explicação de como funciona este sujeito discursivo, dentro do contexto telejornalístico. Para 

Verón (1989), com base em seu texto, Espacios enunciativos del noticiero televisivo: um 

retorno del enunciado, com tradução de Maria Inês Palleiro, os discursos jamais vão poder ser 

interpretados ou compreendidos, somente com a análise dos enunciados, é necessário 

verificar, que existem muitas ações que partem deste processo de enunciação e que no 

telejornalismo em si, essas ações são tidas como parte integrante da fala do âncora.  

Verón (1989) afirma que no telejornalismo acontecem três fenômenos fundamentais, 

que são responsáveis por dar efeito ao que é dito pelo apresentador. Fala dos olhares, da voz e 

do corpo. Para o autor, existe uma troca de olhares muito real entre jornalista e telespectador, 

embora aconteça de maneira virtual. Na medida em que um âncora se põe a ler apenas um 

texto, sem se dedicar a interpretar com os olhares expressivos aquilo que está lendo, ele passa 

a perder o vínculo de aproximação para com o telespectador. Por isso da importância deste 

elemento que suscita a atenção do interlocutor. Outro ponto que motiva a audiência é a voz.  

Para Verón (1989) há a chamada identificação, se o telespectador se habitua à voz do 

âncora, acontece aí uma ligação de afinidade. Esse elemento pode vir em favor do sujeito da 

enunciação, já que se constitui em um dispositivo de fidelização. E por fim, o autor discorre 

sobre o fenômeno corporal, dentro do processo enunciativo. Afirma que a imagem do corpo é 

tida, no contexto telejornalístico, como um elemento de primeiro plano, como se fosse o 

primeiro sentido do jornal, para que depois ocorram as demais ações ligadas às formas de 

expressão do âncora.  

Sobre o processo de construção dos âncoras, se tem no artigo de Valério Cruz Brittos 

e Paloma Rühee, “A construção dos âncoras nos telejornais nacionais da Globo”, uma fonte 

de elucidação que corrobora algumas teorias trazidas acima. Para estes estudiosos os 

requisitos que mais contam para uma boa desenvoltura do âncora, formam um conjunto que 

envolve “postura, boa aparência e desenvoltura”. Para eles mesmo que o apresentador leia os 

enunciados, ainda assim, haverá uma série de elementos que fazem parte de um outro tipo de 
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linguagem. A linguagem não verbal. Esta linguagem para os âncoras de telejornal, assemelha-

se com a usada em conversas diretas, onde as pessoas movimentam o corpo, braços e mãos e 

se utilizam de expressões faciais para emitir sentido ao que dizem. O caráter dessa linguagem 

tem o intuito de gerar uma relação de proximidade com o telespectador.  

[...] 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, evitando falas difíceis, 

que irão prejudicar o entendimento. A televisão 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 acontece com uma matéria 

publicada num veículo impresso. É preciso que ela passe o recado imediato, sendo 

compreendida tão logo recebida (BRITTOS e RÜHEE, 2007, p 53). 

 

Para os autores do artigo, “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” (BRITTOS e RÜHEE, 2007, p 54). 

Dentro dessa perspectiva, em que o âncora se constitui um ser intimamente ligado à 

relação mídia e sociedade, se pode pensar que o processo de comunicação jornalística só vai 

se realizar, a partir de uma disposição do sujeito em se expor, em se doar, à sociedade para a 

qual informa notícias, através da sua atuação no papel de ator de uma realização dramatizada, 

conforme Goffman (2007), ou seja, através uma realização performatizada, interpretativa, 

comovente e convincente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

2 O OBJETO 

 

Neste capítulo é apresentado o objeto empírico que compõe o corpus deste trabalho, 

partindo de um histórico sobre o Grupo Bandeirantes de Comunicação e sobre o Jornal da 

Band, para chegar ao apresentador Ricardo Boechat e sua trajetória profissional na área das 

comunicações.  

 

2.1 A BAND TV 

 

A história do Grupo Bandeirantes tem seu início em 1945, quando João Saad 

comprou a Rádio Bandeirantes da família Machado de Carvalho. Ainda na gestão do 

presidente Getúlio Vargas, lhe foi dada a concessão de um canal de TV na capital paulista.  

No bairro Morumbi, em 1961, deu-se o princípio das obras no Edifício Radiantes que 

de maneira especial teve sua construção com a finalidade de abrigar a mais moderna televisão 

da América Latina. 

Com torre de transmissão no pico do Jaraguá, em fevereiro de 1967 entraram no ar as 

imagens experimentais, com slides, filmes e documentários. Apenas em 13 de maio de 1967 a 

TV Bandeirantes seria inaugurada. A abertura do canal 13 paulistano contou com um discurso 

de Saad, seguido de um show dos cantores Agostinho dos Santos e Cláudia. Também estavam  

presentes na solenidade, o presidente Costa e Silva, o governador de SP Abreu Sodré, o 

prefeito Faria Lima, ministros e secretários de Estado. Em frente à emissora, foram montados 

um parque infantil e um circo franqueados ao público.  

Durante dois dias foram promovidas gincanas e brincadeiras, sendo distribuídos 

brindes e flâmulas comemorativas. Com a colaboração da primeira dama do Estado, Dª Maria 

Abreu Sodré, foram sorteadas cinco casas para mães pobres. Um coelhinho foi adotado como 

símbolo do novo canal, cuja cúpula era formada por Álvaro de Moya, Murilo Leite, Arapuã, 

Amarílio Nicéa.  

Inicialmente, uma novidade foi testada na grade da programação, eliminando-se os 

intervalos entre os programas. Destacaram-se nesta primeira fase a novela “Os Miseráveis”; 

os boletins jornalísticos “Titulares da Notícia”; os programas “Ari Toledo Show”; “Leporace 

Show”, com Vicente Leporace; “Cláudia Querida”, com a cantora; “I Love Lúcio”, espetáculo 

de música e humor comandado por Lúcio Mauro e Arlete Salles e “Além, Muito Além do 

Além”, teatro de terror com Zé do Caixão.  
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Em pouco tempo a direção da emissora passou a Gilberto Martins e Antonino 

Seabra. Na gestão do diretor Roberto Montoro, em 1968, foi adquirido o Cine Arlequim, na 

av. Brigadeiro Luis Antônio, transformado no Teatro Bandeirantes Centro.  

Já com Cláudio Petraglia na direção-geral, em 1973 o canal foi pioneiro na 

programação totalmente colorida. Em 12 de agosto de 1974, foi inaugurado o novo Teatro 

Bandeirantes, num grande show que reuniu Elis Regina, Chico Buarque, Maria Bethânia, Rita 

Lee e Tim Maia. Naquele ano, as contas já estavam em dia e a emissora começou a ter lucro. 

Em 07 de dezembro de 1975, foi comprada a TV Vila Rica, transformada em TV 

Bandeirantes de Belo Horizonte para dar início à formação da rede. 

Tendo estreado em São Paulo, no canal 13, a Bandeirantes transmitiu seu 1° sinal de 

teste no Rio de Janeiro no dia 7 de julho 1977 às 7 da noite no canal 7. A programação 

experimental era composta por séries enlatadas, filmes e vídeo-teipes de jogos de futebol. 

Dois meses depois, em 9 de setembro de 1977, a versão carioca da Bandeirantes entrou no ar 

oficialmente com o nome de TV Guanabara, situada na rua Álvaro Ramos, 492, em Botafogo 

e tendo Renato Teixeira Bastos como diretor geral. Às 19h20, a solenidade começou com um 

discurso de João Saad perante o ministro das Comunicações, Quandt de Oliveira, o 

Governador Faria Lima, o Prefeito Marcos Tamoyo e demais convidados.  

A estreia foi com o especial “Meus Caros Amigos”, de Chico Buarque e um filme 

inédito na TV: “Lawrence da Arábia”. Na época, outras 12 pequenas estações espalhadas pelo 

Brasil compunham a Rede Bandeirantes.  

Nesta fase, foram produzidos grandes musicais, estrelando a nata da MPB e junto 

com as transmissões esportivas, os filmes e um telejornalismo “agressivo”, formaram a base 

da programação. Em 1978, a TV Guanabara também passou a se chamar Bandeirantes. 

Na virada para o ano de 1979, Guga de Oliveira assumiu a direção-geral. Em 1982, a 

rede foi pioneira na utilização de um canal exclusivo de satélite para suas transmissões 

simultâneas. Já conhecido na Rádio Bandeirantes-FM, o simpático apelido “BAND” foi 

trazido para o vídeo pelo superintendente Roberto de Oliveira no carnaval de 1995, caindo de 

vez na boca do povo.  

Na mesma ocasião, a rede foi a primeira a inserir seu logotipo no canto do vídeo 

“BAND”. Além das emissoras de sinal VHF espalhadas pelo Brasil, em 21 de outubro de 

1996 a Bandeirantes passou a operar em São Paulo um canal aberto transmitido em UHF 

Canal 21, prestando serviço à cidade e programando filmes e séries. Entre os destaques da TV 

Bandeirantes, “A Cozinha Maravilhosa de Ofélia”, “Xênia e Você” (1967), “A Hora do 

Bolinha” (1973, com o animador Edson Curi), “Série Documento” (1974, cada edição trazia 
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depoimentos de um artista consagrado), as telenovelas “Cara a Cara” (1979) e “Os 

Imigrantes” (1981), o jornalístico “Canal Livre” (1980), “Show do Esporte” (1983, maratona 

esportiva comandada por Luciano do Valle), “Flash” (1986, com o colunista eletrônico 

Amaury Jr), o programa de entrevistas “Cara a Cara” (1988, com Marília Gabriela), “H” 

(1996, com Luciano Huck) e “Super Técnico” (1999). 

No começo do século XXI se dá o início da era digital. Em 2001, o grupo 

Bandeirantes cria a Central de Jornalismo e lança o Canal BandNews. Em 2006, houve a 

primeira transmissão em alta definição (HD) durante a Copa da Alemanha. Já em 2007, foram 

lançadas a Band Internacional e a BandNews TV nos Estados Unidos. Logo em 2010, houve a 

difusão do sinal de alta definição (HD) em todas as emissoras próprias. Além disso, houve a 

primeira transmissão da Copa do Mundo em alta definição (HD) em TV aberta pela Band.  

 

2.2 O JORNAL DA BAND 

 

O Jornal da Band, que até 1997 era chamado Jornal Bandeirantes, está no ar desde a 

fundação da emissora, em 1967, sempre variando de horário entre às 18h e às 21h. Durante a 

década de 1970, sofria constantemente com a censura do regime militar. Entre os 

apresentadores daquela época, estiveram nomes como José Paulo de Andrade, Vicente 

Leporace e Salomão Esper, todos vindos da Rádio Bandeirantes. 

Na década de 1980, o jornal ganha alcance nacional. Entre os apresentadores de 

então, estiveram Joelmir Beting, Belisa Ribeiro, Ferreira Martins, Ronaldo Rosas e Marília 

Gabriela, que apresentava o jornal paralelamente aos seus talk-shows, como o Cara a Cara. 

Marília Gabriela e Ferreira Martins apresentam o Jornal Bandeirantes até 1991, 

quando são substituídos por Chico Pinheiro, que permanece até 1995. Em seu lugar entra 

Carla Vilhena, titular do JB entre 1995 e 1997. 

Paulo Henrique Amorim deixa o cargo de correspondente da Rede Globo nos 

Estados Unidos para assumir o agora Jornal da Band em março de 1997. Editor-chefe do 

jornal exigia que este começasse rigorosamente às 20h e tinha uma redação paralela. 

Num tom extremamente opinativo e independente, Paulo Henrique Amorim se 

desentendeu com vários políticos, inclusive com o então presidente Lula, questionando-o 

sobre bens não declarados ao Imposto de Renda. No início de 1999, o jornalista se 

desentendeu com a Bandeirantes, sendo substituído por Marcos Hummel e Geraldo Canali, os 

seus antigos reservas. 
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Marcos Hummel ganha a companhia de Janine Borba, depois substituída por Letícia 

Levy, permanecendo lá até 2004, quando Carlos Nascimento sai da Rede Globo e passa a 

apresentar o Jornal da Band, que contava com os comentários de dois ex-globais: Ricardo 

Boechat e Joelmir Beting.  

A moça do tempo passa a ser Mariana Ferrão, que vinha da Rede 21. Com a 

transferência de Nascimento para o SBT, Ricardo Boechat, que cobria as faltas de 

Nascimento, torna-se o titular do telejornal a partir de março de 2006, passando a co-ancorar  

com a ex-moça do tempo Mariana Ferrão. 

Mariana Ferrão apresentou o Jornal da Band pela última vez no dia 28 de março de 

2008, devido à saída da jornalista para a Rede Globo. No dia 31 de Março de 2008, Ticiana 

Villas Bôas entra para o "time" de apresentadores titulares do jornal, substituindo Mariana 

Ferrão. 

O telejornal alcança o 4º lugar no ranking de audiência dos principais telejornais das 

emissoras brasileiras, perdendo apenas para o "Jornal Nacional", o "Jornal da Record" e a 

novela "Corações Feridos". 

No dia 24 de maio de 2010, o telejornal apresenta um novo estúdio, uma nova 

vinheta de abertura e também uma nova imagem de exibição. Em outubro de 2012, Joelmir 

Beting foi internado para tratar uma doença autoimune. No dia 27 de novembro, os médicos 

noticiaram que Joelmir teve um AVE (Acidente Vascular Encefálico) e seu estado era grave. 

No dia 28 de Novembro às 00h55 Joelmir morre aos 75 anos vítima do acidente vascular 

encefálico, notícia dada ao vivo no Jornal do SBT de Carlos Nascimento e Karyn Bravo que 

prestaram uma homenagem ao apresentador. 

 Atualmente o Jornal da Band é apresentado por Ricardo Boechat e Ticiana Villas 

Boas. A veiculação do telejornal é às 19h20 de segunda a sábado, nos canais 10 para televisão 

aberta em rede nacional e 99, canal pago em TVs a cabo.  

 

2.3 RICARDO BOECHT 

 

Ele é ganhador de três prêmios Esso
5
, um dos maiores prêmios de jornalismo 

brasileiro. Ricardo Eugênio Boechat nasceu em Buenos Aires, 13 de julho de 1952. Já 

                                                           
5
 O Prêmio Esso de Jornalismo, anteriormente denominado Prêmio Esso de Reportagem, é a mais importante 

distinção conferida a profissionais de imprensa no Brasil. O prêmio, patrocinado pela Esso Brasileira de 

Petróleo, é concedido anualmente a jornalistas e veículos de comunicação que se destaquem com reportagens e 

outros trabalhos de mídia ao longo do ano. 
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trabalhou nos principais jornais do país, O Globo, O Dia, Estado de São Paulo e Jornal do 

Brasil. Trabalha diariamente como âncora de dois jornais nas redes do Grupo Bandeirantes de 

Comunicação. Aprensenta um programa na rádio BandNews FM e o Jornal da Band e já foi 

diretor de jornalismo da empresa. Hoje ele também mantém a produção de uma coluna, 

semanal, na revista Isto É. 

Boechat iniciou sua carreira na década de 70 como repórter do extinto jornal Diário 

de Notícias. Também nessa época, começou sua trajetória como colunista, colaborando com a 

equipe de Ibrahim Sued. Em 1983 foi para o jornal O Globo. Em 1987 ocupou por seis meses 

a secretaria de Comunicação Social no governo Moreira Franco (1987 a 1991). Após esse 

período voltou para O Globo. Na mesma ocasião, passou a lecionar na Faculdade da Cidade 

do Rio de Janeiro, onde também foi convidado pelo diretor da instituição e companheiro na 

redação de O Globo, a editar o Jornal da Cidade, periódico mensal da faculdade. 

Depois de apresentar o objeto de estudo e de trazer um manacial teórico que auxilia a 

resolver o problema de pesquisa deste trabalho, que é identificar as estratégias discursivas 

midiáticas, presentes na performance do apresentador Ricardo Boechat, os próximos 

caminhos da pesquisa são o desenvolvimento dos passos que levam às análises do objeto 

empírico, a partir das referências aos conceitos analíticos pretendidos para constituição deste 

trabalho final de graduação. 
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3 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Para compreender o modo de realização e execução das estratégias discursivas do 

apresentador do Jornal da Band, Ricardo Boechat, buscou-se, sob a técnica da observação 

direta, das marcas pessoais existentes em sua performance, com o intuito de constituir 

vínculos capazes de captar a atenção do telespectador do telejornal, um alicerce para as 

constatações que esclarecessem o problema de pesquisa proposto nesta monografia.  

Antes de apresentar os processos utilizados para dar conta de mostrar estes traços e 

estabelecer parâmetros para a análise dos mesmos, é imprescindível que se traga o conceito 

mais detalhado de estratégia, o qual faz parte do corpus deste trabalho desde a sua concepção. 

 Para Mintzberg e Waters (1985) “é difícil imaginar uma ação com ausência total de 

intenção, em alguma parte da organização, de tal forma que a estratégia puramente emergente 

é tão rara quanto a puramente deliberada”. Do que se pode inferir que tanto para estratégias 

emergentes, quanto para estratégias deliberadas, há implícito um acordo de intenção por parte 

de quem pratica.  

No caso, a intenção do apresentador em realizar seu discurso, de modo a persuadir o 

público, caracterizado este fato como uma estratégia midiática. 

 É importante ainda, salientar que o conceito de estratégia trazido por Mintzberg e 

Waters (1985), explica o significado de um dos termos mais usados para a constituição da 

ideia de estratégia, o termo “emergente”. O autor afirma que estratégia emergente é aquela 

que não é planejada, que só é captada como estratégia quando está acontecendo, ou mesmo, já 

aconteceu. Já uma estratégia deliberada, tem relação mais direta com a intencionalidade de 

quem a pratica, se estabelece através de estratagemas, de planejamentos.  

Com base nestes conceitos se vai trabalhar a análise das estratégias discursivas 

engendradas por Ricardo Boechat. Considerando-as como estratégias emergentes, já que se 

compõem de ações pessoais, arbitrárias e autênticas do apresentador.  

No caminho dessas noções, o percurso metodológico que congregou a aliança entre 

teoria e prática neste trabalho foi o estudo de caso, que se embasa em uma pesquisa 

qualitativa, aplicando-se as técnicas de coleta de dados, que foram entrevista em profundidade 

e observação direta do apresentador, pelas quais se investigou os traços presentes na 

performance midiática do âncora. Dessa forma, tendo-se optado por uma pesquisa de natureza 

qualitativa, pelo método estudo de caso, é necessário que se coloquem as suas definições. 

Segundo José Luis Neves, na obra “Pesquisa qualitativa: características, usos e 

possibilidades”, nesta natureza de pesquisa, a interpretação do discurso do objeto analisado e 
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a atribuição de significados, são elementos básicos no processo e facilmente identificados pela 

interpretação do pesquisador. 

A pesquisa qualitativa se difere da quantitativa, por não apresentar um planejamento 

estatístico prévio da construção do estudo. Essa ferramenta é construída e planejada ao longo 

das avaliações. Isso acontece porque a pesquisa nos campos sociais depende de inúmeros 

fatores que não podem ser estipulados precisamente antes do início das reflexões. Por isso a 

pesquisa qualitativa “compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados” 

(NEVES, 1996, p. 2). 

De acordo com o autor a possibilidade de enumerar características do objeto 

empírico e dados, como o cenário natural onde o apresentador atua, a descrição de suas 

técnicas discursivas, os modos de construção de sentido usados por ele, além do caráter 

indutivo do pesquisador para estas reflexões, tipifica a natureza de tal pesquisa. É possível 

afirmar perante a classificação, que os dados analisados são de caráter simbólico, resultantes 

de um determinado contexto, que depende também da interpretação e das abordagens por 

parte do pesquisador. Esta técnica de pesquisa vai ser levada para o capítulo de análise, onde 

se juntará às induções da pesquisadora e aos conceitos citados na consulta bibliográfica feita 

preliminarmente.  

Para avaliar as estratégias discursivas utilizadas pelo objeto empírico deste trabalho, 

foi necessário qualificar esses mecanismos em seu discurso midiático, mecanismos estes, que 

têm o intuito de persuadir o telespectador a aceitar a comunicação como verdadeira, íntegra e 

eficaz no que se refere à mediação do fato jornalístico. 

Neste sentido, para dar conta de verificar essas técnicas de Ricardo Boechat, 

constituiu-se como método de pesquisa, o estudo de caso, de onde verte a pesquisa qualitativa. 

Esta metodologia é explicada por Roberto Yin, na obra “Estudo de caso: planejamento e 

métodos”.   

Na opinião de Yin o método se adapta em situações onde se pretende responder 

questões do tipo “como” e “por que”, em casos onde o pesquisador não tem controle sobre o 

evento por se tratar de algo contemporâneo e da vida real. Para Yin (2001), estudo de caso é 

uma investigação empírica, um método que abrange tudo – planejamento, técnicas de coleta 

de dados e análise dos mesmos.  

O caso analisado confirma esta tese, pois por se tratar de características reais do 

apresentador, seu comportamento próprio e único em ancoragem, não se pode avaliar de outra 

forma a sua performance, que não a partir de interpretações e induções do observante ou 
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pesquisador. Este trabalho traz um caso singular, a partir do qual se pretende analisar marcas, 

elementos, características e indícios perceptíveis na ancoragem telejornalística. 

O estudo de caso se destaca pela “sua capacidade de lidar com uma ampla variedade 

de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações” (YIN, 2001, p. 27). Na 

entrevista realizada com o apresentador Ricardo Boechat, em 02 de agosto deste ano, às 23h 

no aeroporto Santos Dumont, pôde-se observar que nela estavam contidos conceitos da 

variante estudo de caso.  

Para Jorge Duarte (2005), a entrevista em profundidade, como os estudos qualitativos 

em geral, dentre eles o estudo de caso, tem o objetivo de se ligar a aprendizagem por meio da 

identificação da riqueza e da diversidade, pela integração das informações e síntese das 

descobertas, muito mais do que pelo estabelecimento de conclusões precisas e definitivas. Por 

isso a noção de hipótese está associada a este tipo de pesquisa experimental, que tende a ser 

guiada por pressupostos do pesquisador.  

Especificamente no caso da entrevista realizada com o âncora Ricardo Boechat, 

mediante a vasta tipologia de entrevistas em profundidade, é possível defini-la, como uma 

entrevista do tipo aberta, que não segue roteiro, nem itinerários. 

É essencialmente exploratória e flexível, não havendo sequencia predeterminada de 

questões ou parâmetros de respostas. Tem como ponto de partida um tema ou 

questão ampla e flui livremente, sendo aprofundada em determinado rumo de acordo 

com aspectos significativos identificados pelo entrevistador enquanto o entrevistado 

define a resposta segundo seus próprios termos, utilizando como referência seu 

conhecimento, percepção, linguagem, realidade, experiência (DUARTE, 2005, p. 

65). 

 

Este tipo de entrevista é explicada por Duarte (2005) como um recurso metodológico 

que busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas 

a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que deseja 

conhecer. Os dados são resultado de uma interpretação e reconstrução do pesquisador, através 

do diálogo livre, inteligente e crítico com a realidade.  

Na experiência com o apresentador, foi possível observar que ele falou abertamente, 

sem restrições, sobre conceitos televisivos, sobre a diferença que existe entre os meios de 

comunicação no que tange a possibilidade de poder opinativo do jornalista, sobre audiência, 

sobre postura de ancoragem, sobre fidelização de público e liberdade de expressão. O que 

caracteriza o conceito explicado por Duarte (2005). 

Ter feito uma entrevista em profundidade com o apresentador, pôde trazer para este 

estudo uma disponibilidade de reflexões pertinentes e desejadas desde a sua concepção. Foi 
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uma oportunidade de não apenas descrever e refletir sobre os resultados obtidos, mas também 

de propor um auxílio para a análise em si. 

Além de a entrevista ser uma das técnicas usadas como instrumento para o estudo de 

caso proposto, este trabalho se definiu pela análise das estratégias midiáticas impostas pelo 

apresentador no ato comunicacional de ancoragem do Jornal da Band, com base em conceitos 

teóricos apresentados no referencial deste trabalho. 

Para concretizar esta tarefa, foi feita a observação direta da edição do telejornal do 

dia 17 de outubro de 2013. A escolha desta edição é em razão da sua atualidade e, portanto, 

mais próxima no que diz respeito aos fatos apresentados. Ter pensado em apenas uma edição 

foi com o único objetivo de concentrar os conhecimentos adquiridos no decorrer do processo 

de estudo bibliográfico deste trabalho em um só foco.  

Outra opção manifestada no trabalho foi a de não analisar as participações da 

apresentadora Ticiana Villas Boas, que divide a bancada com Boechat. Ele foi escolhido 

como objeto empírico do trabalho por ter mais tempo de atuação na área jornalística e por esta 

razão, acredita-se, possa ser mais útil para responder à pergunta/problema desta monografia 

que é a busca pela identificação das estratégias midiáticas de ancoragem em telejornalismo. 

Ainda que não seja somente a edição do telejornal a servir para a análise, já que faz parte do 

corpus desta pesquisa a entrevista realisada em 02 de agosto deste ano no Rio de Janeiro com 

o apresentador, ela se constitui no principal respaldo para as inferências da pesquisadora.  

É oportuno salientar que a entrevista feita com o apresentador Ricardo Boechat 

aconteceu mediante contato telefônico, inicialmente, através de pessoa interposta, passando 

para contato pessoal direto via e-mail e mensagens sms. A data marcada pelo entrevistado foi 

o dia já referido, no qual ele teria disponibilidade de receber a entrevistadora em momento de 

desembarque de vôo da ponte aérea São Paulo/ Rio de Janeiro. Ainda que esta pesquisadora 

tivesse o propósito de ir até São Paulo, na sede jornalística da Rede Bandeirantes de 

Televisão, a forma de condução da entrevista foi a que consta neste trabalho, por motivos de 

saúde, posto que a pesquisadora, no momento, estava em período adiantado de gestação e se 

tornaria cansativa a viagem. Dito isto, a entrevista foi feita de maneira informal, o tempo 

destinado para a conversa, era de 15 minutos, embora ela tenha se estendido por 

aproximadamente 30 minutos. O período de tentativas de contatos, agendamento de horário, 

local e formato da entrevista, foi de cerca de um mês antes da sua realização. 

Das observações dos dois materiais, a análise e a entrevista foram extraídas as 

marcas pessoais de Ricardo Boechat, traçadas e conceituadas no decorrer deste trabalho por 

autores como Patrick Charaudeau, Dominique Maigueneau, John Langshaw Austin, Eliseo 
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Verón, Erving Goffman, José Marques de Mello, dentre outros que compõe um manancial 

teórico que trata dos indícios e características pessoais de um enunciador, enquanto elementos 

discursivos, constitutivos de estratégias no telejornalismo para a captação e fidelização de 

público. 

Da edição do Jornal da Band se extraíram conceitos que serviram de baliza para a 

interpretação desta análise à luz de uma fase pré-observacional em Ricardo Boechat. São eles, 

ethos jornalístico, atos de fala, contratos de comunicação, que são resultados das 

características de troca pertinentes ao discurso jornalístico, contratos de leitura, que tratam 

dos vínculos entre as partes do processo comunicacional, performance discursiva, que se 

manifesta a partir do posicionamento, da aparência, da maneira como se apresenta o âncora e  

indícios de jornalismo opinativo e de práticas específicas do telejornalismo. 

Dentro desses conceitos de análise, algumas das categorias que foram recolhidas por 

intermédio do corpus da pesquisa, foram observadas pela pesquisadora em Boechat e ainda 

admitidas por ele próprio na entrevista.  

Esses indícios encontrados no apresentador, de modo geral, formaram o conjunto de 

categorias que foi proposto para a análise desta pesquisa. Tais categorias servirão como fios 

condutores desta análise, por que representam, simbolicamente, elementos constituintes das 

ações estratégicas de estruturação e dinamização de vínculos ajustados entre apresentador e 

telespectador. 

São elas, poder discursivo persuasivo, tom de credibilidade, seriedade, simpatia, 

carisma, posicionamento diante das informações, a capacidade de interação desenvolvida com 

o público, inclinação ao comentário opinativo, através de elementos icônicos como a ironia, o 

sarcasmo, a indignação, presentes em suas expressões faciais e gestuais, as quais foram 

identificadas e analisadas à luz dos autores que elencaram os conceitos propostos neste 

trabalho e permitiram lançar algumas inferências a respeito da performance do âncora. 
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4 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE RICARDO BOECHAT  

 

Esta pesquisa aborda a análise de uma edição do telejornal da Band em que o âncora 

Ricardo Boechat e a apresentadora Ticiana Villas Boas estão à frente da bancada. Além deste 

material, também se conta, para corroboração das interpretações feitas pela pesquisadora, com 

uma entrevista realizada com Ricardo Boechat no dia 02 de agosto do presente ano, no 

aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, às 23h.  

Este corpus valida os processos observacionais e a leitura dos conceitos formalizados 

ao longo do trabalho. Na edição do Jornal da Band do dia 17 de outubro, também deste ano, o 

apresentador, ao efetuar a tarefa da ancoragem, atividade que desempenha no telejornalismo 

da TV Bandeirantes, desde 2006, é o objeto empírico. A partir da observação direta de sua 

atuação, se desenvolve essa linha de pesquisa, com propósito de identificar no âncora, as 

marcas pessoais usadas como estratégias discursivas em sua performance.  

A veiculação do Jornal da Band, é às 19h20 de segunda a sábado, com tempo de 

duração de aproximadamente 55 minutos, nos canais 10 para televisão aberta em rede 

nacional e 99, canal pago em TVs a cabo. No jornal analisado, foram exibidas 20 cabeças, 17 

escaladas, dois comentários, duas intervenções ao vivo, previsão do tempo e encerramento. O 

jornal tem uma estruturação simples. O primeiro bloco é composto por escaladas. Logo, as 

notícias são divididas nos outros cinco blocos, na mesma ordem em que foram apresentadas 

as escaladas na abertura, o que auxilia o entendimento do telespectador e ainda representa já 

uma estratégia de captação de audiência, no que tange à estruturação atrativa do telejornal.  

Os blocos compostos por cabeças, reportagens, comentários, notas cobertas, 

elementos constituintes do telejornalismo e ainda um comentário do âncora, intitulado 

editorial (opinião da instituição jornalística sobre um fato), que fica no último, avisado já no 

primeiro com o intuito de prender a audiência, são desenvolvidos com notório cuidado da 

produção para se tornarem atraentes e dinâmicos, respeitando uma sequência que inicia com 

conteúdos mais factuais e também impactantes para depois passar a conteúdos mais leves e 

agradáveis, além de guardar para o fim, uma das partes mais importantes do jornal, que é 

intencionalmente anunciada no primeiro bloco do jornal, o comentário. 

Para extrair do objeto as categorias analíticas desenvolvidas no referencial teórico 

desta pesquisa, se opta por elencá-las uma a uma e a partir daí trazer passagens do jornal onde 

a observação de tais categorias é possível, aplicando em uma ou outra parte da análise, 

algumas ideias que foram levantadas pelo próprio Ricardo na entrevista realizada com ele pela 

pesquisadora deste trabalho.  
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No decorrer das análises, são trazidos os conceitos de ethos jornalístico, através de 

categorias de credibilidade, confiabilidade, seriedade, simpatia e carisma. Os conceitos atos 

de fala e performance do ator midiático, trazem às categorias de análise, a fachada, o 

engajamento de face, a aparência, o cenário e a eficácia discursiva. Quanto aos conceitos 

contratos de comunicação e contratos de leitura, as categorias vistas na sequência são 

referentes aos dados externos e internos do discurso, no primeiro e aos vínculos entre âncora e 

telespectador a partir dos modos de enunciação no segundo. A análise conta com o conceito, 

também, de jornalismo opinativo, com base na categoria discurso crítico. 

 

BOA NOITE!!! 

 

A polícia do Rio (Figura 1) mandou para presídios (Figura 2) sem direito a fiança sessenta e 

quatro envolvidos em depredações no centro da cidade. O grupo é acusado de promover 

quebra-quebra na cidade depois de uma manifestação dos professores (Figura 3).  

 

 

             Figura 1                                  Figura 2                               Figura 3 

 

RODA VT MATÉRIA MANIFESTAÇÃO. 

 

Comentário: O quebra-quebra no Rio de Janeiro teve início ontem, logo depois de uma 

passeata de professores da rede estadual. A categoria está em greve há mais de dois meses no 

município, a capital também. A opinião da BAND sobre essa paralisação e sobre todos os 

acontecimentos em torno dela, você acompanha no fim desta edição. 

Por esta parte inicial da apresentação do Jornal da Band já é possível perceber que 

Ricardo Boechat além de discorrer sobre o texto do enunciado, também faz uma série de 

expressões que dão suporte ao que diz, através destas expressões, pode-se perceber que o 

âncora dá sentido ao que enuncia, o que advém daquilo a que Charaudeau (2006) chama de 

um compilado de traços morais, de postura física, de comportamento e declarações verbais 

que constituem o ethos. Ainda se destaca no discurso do jornalista, termos como “quebra-
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quebra”, que pressupõem, por seu aspecto coloquial, uma aproximação mais eficaz com o 

telespectador e daí, dizem respeito ao discurso do âncora, o qual, assim como as expressões 

que formam o ethos, compõe a sua performance estratégica de captação de audiência.  

Já sobre a frase comentada por Boechat no retorno do conteúdo, “A opinião da 

BAND sobre essa paralisação e sob todos os acontecimentos em torno dela, você acompanha 

no fim desta edição”, infere-se que, implica em uma estratégia midiática para manter o 

público ligado na programação até que se encerre o telejornal, ou seja, mais um intuito de 

capturar a audiência, alicerçado por um poder discursivo que lhe é fomentado pela instituição 

jornalística, a TV Bandeirantes que tem conquistado a sua credibilidade ao longo dos anos de 

trabalho na área do telejornalismo.   

Nesta atividade argumentativa, o âncora provoca e instiga a atenção do telespectador 

com base em um conceito de ethos, dessa vez corroborado por Maingueneau (2006), onde é 

afirmado que o orador dá a entender e mostra por sua maneira de se exprimir, o que de fato 

ele pretende ser, ou demonstrar.  O ethos está, então, vinculado ao exercício da palavra, do 

discurso e não ao indivíduo real. Entende-se disso, que o enunciado não corresponde ao que 

propriamente o enunciador preparou para ser dito, ou que ele mesmo tenha a intenção de 

dizer, mas que ele não passa de mero “enunciador” do conteúdo que não é de sua propriedade, 

mas de propriedade da emissora à qual é parte integrante e que, no entanto, é defendido por 

ele, em razão de sua função de âncora .  

De acordo com as categorias de análise deste trabalho, nota-se que a relação entre o 

formato do telejornal e a interação com o público, é uma constante, como afirma Patrick 

Charaudeau e Eliseo Verón nas teorias dos contratos de comunicação e leitura que auxiliam 

no alicerce desta pesquisa. Eles embasam as teses que definem uma espécie de protocolo de 

intenção interacional, no qual se observa que o apresentador é motivado a captar a atenção do 

telespectador pela relação constituída, pela identificação causada, como efeito consequente de 

enunciados que fazem parte do cotidiano deste telespectador.  

Para sustentar essas perspectivas, durante toda a edição do jornal, se destacam 

elementos que dão suporte a categoria de ethos jornalístico, como a credibilidade; a 

confiabilidade; a seriedade; a simpatia; e o carisma, por exemplo. Elementos que servem para 

solidificar o processo de intenção interacional entre sujeito midiático e público. 

Ver-se-ão eles nas seguintes passagens do apresentador:  

 

Ricardo Boechat 
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Dois crimes do crime organizado em São Paulo, “dois criminosos, perdão” (errou o texto) 

(Figura 4). “Dois chefes do crime organizado em São Paulo, perdão” (Figura5), foram 

presos quando negociavam um fuzil (Figura 6).  

 

 

               Figura 4                                  Figura 5                              Figura 6 

 

RODA VT MATÉRIA PRISÃO DOS CHEFES DO CRIME ORGANIZADO 

 

Certamente que o fato de o âncora ter errado o texto, por duas vezes, traz ao 

telespectador a imagem subjetiva de que, como qualquer ser humano, ele é passível de erros. 

Parece que a relevância desta constatação, possa ser superficial, mas situações como esta 

podem suscitar a análise de um elemento de ethos chamado carisma.  

O que mantém um apresentador firme diante de um erro? Com base nas figuras 4 e 5, 

pode-se observar que o uso das mãos à altura do rosto, marcam uma imagem de que o âncora 

trouxe um recurso gestual para o momento, que lhe auxiliasse a minimizar o erro em seu 

discurso. Pode-se inferir que ele tenha usado as mãos como uma estratégia para desviar o foco 

do problema.  

Esta análise pressupõe que o âncora tenha tentado se socorrer desse recurso, ligado 

ao pedido de desculpa verbalizado “dois criminosos, perdão”, “Dois chefes do crime 

organizado em São Paulo, perdão”, em respeito ao telespectador, buscando sua compreensão.   

Outra pressuposição é que o âncora entenda, no momento, que aquele à quem ele 

está se dirigindo, ou aqueles, tenham para com ele uma empatia tal que o faça estar seguro de 

que sua falha não pode afetar negativamente a interação entre ambos. É uma questão de 

posição diante do outro, é esse, ‘posicionar-se’, que gera a interação interpessoal ocasionada 

por um contexto situacional específico, que é o do momento enunciativo do telejornal, onde 

acontece a produção do efeito carisma do telespectador para com o âncora.  

A noção de carisma decorre da natureza de um poder discursivo que na teoria de 

Austin (1990), é chamado ato de fala, onde ele afirma que a enunciação não é só a 
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apresentação de uma fala sobre um acontecimento, mas o que se faz ao produzir um 

enunciado. 

É nesta ideia de reforçar o sentido do que é dito que o “dizer é fazer” de Austin 

mostra que o apresentador de telejornal é jogado em meio aos acontecimentos, nos quais deve 

se mover e se posicionar. 

É com base nesta ideia que se arrisca dizer o quanto o ato de exposição, diante de um 

erro cometido, pode acarretar uma ação carismática. Torna-se carismático o fato em si, se 

entendido o carisma como uma postura performática feliz. Austin (1990) sugere que os atos 

de fala são performáticos felizes ou infelizes, dependendo da eficácia que alcançam. 

 Nas edições do Jornal da Band, Ricardo Boechat não se mostra como um 

apresentador nem tão tradicional, nem tão inovador, mas seu diferencial está em se expor 

mais que outros que seguem linha editorial semelhante no jornalismo de bancada, esta 

característica de se expor, pode ser identificada como carisma e portanto, identificada 

também, como um ato performático feliz por ser uma eficaz ferramenta de ligação com 

publico.  

Se no caso em questão, o apresentador conseguiu despistar o deslize com a 

tranquilidade de quem não vai ser rejeitado pelo seu interlocutor, ele obteve uma postura 

performática feliz, eficaz, demonstrando que entre ele e o telespectador não há motivos para a 

antipatia ou rejeição, ainda ao contrário, representa esta postura, uma relação de proximidade 

entre ambos, onde ele, enquanto jornalista confia e acredita na boa interação com o público, 

que o tem como uma figura familiar. Nisto está observado o carisma, captado na figura do 

apresentador.  

 

Ricardo Boechat 

 

Casos de extrema violência dos criminosos contra as vítimas têm se tornado mais frequentes 

no país. No Rio de Janeiro um gerente de uma loja viveu momentos de terror esta semana 

(Figura 7). Mesmo sem reagir ao roubo, ele teve uma orelha decepada (Figura 8).  
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                            Figura 7                                                       Figura 8 

 

RODA VT ROUBO – ORELHA DECEPADA 

 

Neste caso, em que o âncora, pelo teor da notícia, não se contém em demonstrar seu 

lamento e indignação pela natureza do acontecimento, o que se observa é o “tom” de 

seriedade. Neste processo de manter a sobriedade no tom da voz, como uma reprovação ao 

ocorrido, o apresentador se municia de um recurso do ethos que o ajuda a transmitir respeito 

pelo seu comunicado.  

O uso do tom para Maingueneau (1997) se define como o trabalho bem sucedido da 

entonação que acompanha a fala, que pode ser alegre, sem rupturas, variada, enfim, que pode 

caracterizar as propriedades do falar, que representam, por sua vez, manifestações do 

enunciador associadas a um caráter e uma corporalidade particulares, onde estão contidos os 

traços psicológicos atribuídos à sua figura em função de seu modo de dizer, além da 

representação do seu corpo no processo da fala, sua expressão, sua gestualidade. 

Através desse tom de seriedade, é possível captar o caráter do apresentador, 

associado à esfera privada da vida do jornalista, mais um elemento que remete ao conceito de 

ethos. Esta aproximação com o seu caráter, serve para não deixar que exista nenhuma suspeita 

que o ponha em descrédito em relação ao seu pesar, quando o manifesta.  

Seria pouco convincente para o telespectador se Ricardo usasse um tom de pesar e 

indignação ao dar esta notícia e ao mesmo tempo fosse conhecidamente um sujeito que 

fizesse muitas piadas e brincadeiras de mau gosto sobre qualquer assunto. Ou que, se 

soubessem de escândalos ou pouco regramento na sua vida particular. Neste caso, se pode 

aferir um conceito que não faz parte do ethos jornalístico, mas que aqui pode corroborar a 

ideia de seriedade que se pretende sustentar como necessária para a comunicação.  

É o conceito de “fachada”, Goffman (2007), que afirma que o enunciador, ou 

apresentador neste caso, deve representar um papel diante de quem o assiste, especialmente 
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quando a condição deste ator midiático é de destaque. Assim, é primordial que o papel seja 

desempenhado de forma íntegra e honesta, já que, segundo Goffman (2007, p.29) a “atividade 

de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de 

um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” é definida 

como uma fachada, que deve ser bem trabalhada pelo âncora perante seu público. Alguns 

outros indícios são percebidos na enunciação do apresentador, são eles, credibilidade e 

confiabilidade. 

Diante da ideia de fachada acima descrita, esses elementos servem de baliza para que 

o apresentador se institua de um perfil que lhe avalize a comunicação. É através da 

credibilidade e confiabilidade que um âncora se torna um sujeito com poder discursivo eficaz. 

O telespectador se sente em uma condição de segurança quando o que é dito para ele, é feito 

de maneira respeitadora e coerente.  

Os ethos de credibilidade e confiabilidade de Charaudeau (2006) se associam aos 

conceitos de fachada de Goffman (2007). Para este último autor, pode-se compreender a 

“aparência” do apresentador como um elemento que possui estímulos que revelam o status 

social do ator performático da fala e a “maneira” como ele se porta diante do que diz, tem 

estímulos que servem para informar sobre o papel que ele, enquanto ator, deseja representar e 

a forma pela qual deseja representar. 

É essa atuação discursiva que afirma os traços pessoais no âncora, que levam a 

detecção nele, de um caráter credível e confiável em relação ao que enuncia. O mesmo, em 

outras palavras, corrobora Verón (2004) quando explica que o mediador performático se 

apresenta a uma maneira, com um jeito de se comportar que o credita. Fala das expressões 

faciais, da modalização de voz, da frequência de olhares penetrantes, da eloquência, dos 

movimentos corporais, em suma, elementos que são identificados em Ricardo Boechat no 

momento da enunciação do conteúdo acima exposto.  

O apresentador coloca um tom de voz pesaroso ao que fala, com olhares e gestos que 

demonstram indignação pelo fato, da mesma maneira em que espera, pela sua persuasão, reaja 

o seu interlocutor, o público. Nesse sentido, ele atua diante da notícia, de modo que suscite no 

telespectador um sentimento de crença ao que ele com expressão de seriedade manifesta. No 

caso do apresentador de telejornal, a credibilidade está relacionada ao poder que o cargo lhe 

confere. 

Mas esta influência do poder, conferida pelo cargo não é suficiente. É preciso 

construir credibilidade a partir de condições de realização de fala, como a própria seriedade, a 

sinceridade e a clareza. A condição de sinceridade, por exemplo, na visão de Charaudeau 
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(2006), obriga o jornalista a fazer crer que tudo o que diz é a verdade e é o que realmente ele 

pensa.  

A clareza advém, como referido acima, da entonação da voz unida a emissão de 

olhares expressivos, como também o são, esses últimos, para a sinceridade. Ele apresenta 

alguns componentes para este ethos de sinceridade, como ter índices corporais e mímicos que 

denotam autocontrole e comedimento, ter índices verbais como um tom firme e moderado, 

preferindo construções simples e uma elocução serena. 

Diante disso, se nota que uma série de elementos podem ser extraídos da observação 

de sua performance midiática e que todos eles representam um conjunto de indícios que 

sustentam uma intenção pré-estabelecida de viabilizar a tarefa da ancoragem em 

telejornalismo.  

 

Ricardo Boechat 

 

Um balanço dos Procons de todo o país divulgado hoje (Figura 9), revelou os produtos 

campeões de reclamações em 2012. A lista é liderada por defeitos em telefones celulares e em 

produtos de informática (Figura 10). 

 

 

                        Figura 9                                                    Figura 10 

 

RODA VT BALANÇO DOS PROCONS - RECLAMAÇÕES  

 

Para mais esta passagem de Boechat, pode-se fazer a seguinte interpretação: quando 

diz que a lista de reclamações dos Procons de todo o país é liderada por telefones celulares e 

produtos de informática, o apresentador faz uma expressão que revela descontentamento, 

identificada por um olhar de lástima e lábios cerrados, como mostra a figura 10, em sinal de 
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desaprovação, se percebe que o intuito do âncora com esta ação é o de persuadir o 

telespectador a também compreender que o fato é realmente desagradável. 

Maingueneau (1997) traz o conceito de um recurso discursivo trabalhado para 

subverter a fronteira entre o que é assumido e o que não o é pelo enunciador, trata-se da 

ironia, que se manifesta, em alguns casos, através de uma fisionomia pessimista diante do 

enunciado. Como se o apresentador tivesse a possibilidade de criticar mais a notícia, ou o 

fato, mas preferisse manter uma mensagem subliminar apenas.  

É essa fronteira que o impõe à tarefa de adotar uma posição linguística, gestual e 

situacional própria, onde se compreende que é o interlocutor que deverá julgar, ou 

minimamente observar as entonações ou as mímicas para poder desvendar o tom de ironia, a 

partir dos traços faciais do âncora. 

 Portanto, torna-se este elemento um verdadeiro convite ao telespectador para que se 

envolva com o que o âncora tinha a dizer subjacente ao que disse. Percebe-se que mais que 

fornecer a informação, o apresentador se predispõe a uma intenção de interação com o 

público. Ele se utiliza de um semblante que pode ser interpretado como irônico, não com o 

intuito de caçoar ou debochar de algo, como frequentemente se faz com o uso do recurso, mas 

no sentido de denunciar, de criticar ou de censurar algo, sem o dizer.  

Pela face do âncora, encontra-se uma ideia de desaprovação velada ao que diz e o 

chamado ao telespectador para que seja ativo diante do fato, para que reaja, ele próprio, diante 

da sua insatisfação mediante a notícia que deve suscitar reflexões e conclusões próprias de 

quem a recebe. 

 

Ricardo Boechat 

 

A antiga CBF que se chamava CBD (Figura 11), Confederação Brasileira de Desportos, 

barrou (Figura 12) um show dos Beatles, “isso aí” dos Beatles, exclusivo para a Seleção 

Brasileira. Pelé conta essa e outras histórias em livro exclusivo também feito artesanalmente 

na Itália. A versão mais cara da obra custa cinco mil e quinhentos reais.  
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                         Figura 11                                                Figura 12 

 

RODA VT LIVRO PELÉ 

 

Neste momento do jornal Ricardo Boechat se apresenta com um semblante muito 

mais aberto e empolgado que nas demais passagens do jornal. Nesta é possível identificar 

traços não verbais no apresentador como os gestos das mãos, ajudando a dar ênfase ao que 

está sendo dito. O teor da notícia é claramente mais feliz que o das anteriores, no primeiro 

bloco já analisadas.  

Além das expressões faciais do âncora, é possível perceber que ele usa uma 

estratégia de aproximação muito objetiva com o público, o que Goffman (2007) chama de 

engajamento de face, onde se pode avaliar uma forma de interação focada, na qual os atores 

sociais envolvidos sustentam um exclusivo foco de atenção visual e cognitiva. 

[...] a interação (isto é, a interação face a face) pode ser definida, em linhas gerais, 

como influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando em 

presença física e imediata. Uma interação pode ser definida como toda interação que 

ocorre em qualquer ocasião, quando, num conjunto de indivíduos, uns se encontram 

na presença imediata de outros. O termo “encontro” também seria apropriado. Um 

“desempenho” pode ser definido como toda atividade de um determinado 

participante, em dada ocasião, que sirva para influenciar, de modo algum, qualquer 

um dos outros participantes (GOFFMAN, 2007, p.23). 

 

Neste sentido, diante do conceito de interação, é possível perceber que ao dizer “isso 

aí”, Ricardo Boechat demonstra uma intenção de reinterar o que a pouco noticiava, como se 

ele tivesse o interesse de conversar com o público que o assiste, dizendo subliminarmente que 

era exatamente o que o público tinha ouvido, que o telespectador não estava enganado, que a 

notícia era mesmo aquela, ainda que fosse ‘inacreditável’.  

Esta frase, supostamente teve o intuito de gerar uma proximidade com o 

telespectador, o que é um indício de engajamento, de interatividade. Ainda neste enunciado, 

notoriamente se observa um elemento já analisado em outra passagem, o da simpatia. Mais 

uma vez o apresentador denota traços, ou marcas pessoais que foram emprestadas para o 
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enunciado. O sorriso, a empolgação, a entonação da voz, demonstram que ele estava em uma 

vibração positiva ao pronunciar o enunciado. Portanto simpática. 

 

2º BLOCO 

 

Ricardo Boechat 

 

O que aparenta ser um alívio para os pais pode se transformar em problema. Escolas 

particulares já falam (Figura 13) em aumentar ainda mais as mensalidades se a Presidente 

Dilma Roussef sancionar uma lei aprovada no Senado. O projeto proíbe que colégios mandem 

listas pedindo material de uso coletivo ou cobrem taxas para fornecer esse tipo de produto.  

 

 

                           Figura 13 

 

RODA VT MATERIAL ESCOLAR 

 

Para esta análise são averiguados os contratos tácitos de interação entre apresentador 

e público. Nitidamente o âncora ao usar a palavra “problema”, atrai a atenção do telespectador 

para algo que pode afetar a sociedade. Quando se predispõe à uma aproximação com os 

problemas que podem ser sentidos pela audiência, o âncora está em um contrato de interação 

como público.  

Duas vertentes explicam este acordo tácito de interação. São os contratos de 

comunicação de Charaudeau (2006) que se caracterizam por serem contratos de 

reconhecimento que subjazem as estratégias e as intenções particulares dos falantes 

resultantes de situações de troca. E os contratos de leitura, Verón (2004) que são 
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caracterizados pelos vínculos entre as partes do processo comunicacional que se fundamentam 

a partir do entendimento da relação entre comunicação e sociedade.  

No primeiro conceito, os contratos partem de dados externos e das características 

discursivas decorrentes deles e de dados internos, oriundos do discurso em si. Quando o 

apresentador fala em “problema” e ainda usa expressões faciais de preocupação ao fazer a 

citação da palavra, ele está estabelecendo neste ato, o uso de uma condição de fala chamada 

identidade. Essa condição indica a natureza e o estado afetivo dos envolvidos na interação 

verbal, no caso, apresentador e público. Ainda com esta mesma palavra, pode-se elucubrar 

sobre a noção de finalidade que se define através da expectativa de sentido em que se baseia a 

troca, ou seja, o que o apresentador deseja suscitar no telespectador. Por último, ainda se pode 

passar pelo que Charaudeau (2006) chama de propósito e de dispositivo que são observáveis 

no enunciado, se compreendidos como intenção e ambiente no qual se circunscreve a palavra. 

Estes dados analisados no âncora fazem parte do que no contrato de comunicação, 

Charaudeau (2006) chama de dados externos. A intenção do âncora é expor a notícia como 

um fato a ser visto com atenção e o lugar que ela representa, é o ambiente comum, o cotidiano 

das pessoas que partilham do conhecimento desta informação.  

Ainda no contrato de comunicação entre apresentador e público, a concepção dos 

dados internos do discurso, pode ser inferida na passagem analisada através dos 

comportamentos da fala do âncora, como são assumidas as formas verbais escolhidas, como 

são empregadas e como se adaptam as instruções contidas nas situações de fala. Para o auxílio 

destas interpretações, Charaudeau (2006) explica três espaços: o espaço da locução, o espaço 

da relação e o espaço da tematização. De acordo com o teor da notícia, podem-se identificar 

estes três conceitos da seguinte maneira: 

A locução do fato contou com uma dedicação do apresentador que não se eximiu do 

dever de transmitir o fato, ao que Charaudeau (2006) aplica a ideia de condição do sujeito de 

ser dominante da palavra ou direito de comunicar. O outro conceito, o da relação, se constrói 

a partir da identidade do receptor através do poder do emissor. É nesse sentido que o âncora 

pôde estabelecer uma relação de força ou aliança, entre ele e o público. Por fim, nota-se que a 

tematização à qual Charaudeau (2006) define como o domínio do saber sobre o tema da troca, 

é entendida, no caso em questão, como um ponto que expõe a importância do apresentador 

perante a posição que ele assume diante do contrato de troca com o telespectador, assim ele 

demonstra o seu modo de intervenção e de organização do discurso diante da notícia que foi 

transmitida.  
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Sob outro ângulo, é possível também identificar o contrato de leitura. Este defendido 

por Eliseo Verón trata dos vínculos entre as partes do processo comunicacional e como eles se 

fundamentam a partir da relação entre mídia e sociedade. O dispositivo jornalístico, neste 

caso, é compreendido de modo a serem avaliadas as maneiras em que a primeira afeta a 

segunda através do processo de midiatização, sendo a primeira representada pela figura 

emblemática no âncora, que está diante do público, que expressa as intencionalidades deste 

dispositivo, segundo Verón (2004). 

Nesta passagem do jornal, o fato de o apresentador introduzir duas informações com 

a frase “O que aparenta ser um alívio para os pais pode se transformar em problema”, 

demonstra que ele está solidário à causa dos pais que, provavelmente terão que pagar mais 

alta a mensalidade da escola dos filhos diante da sanção de uma lei, que está para ser 

aprovada pelo Senado. A frase introdutória coloca o apresentador ao lado dos pais que terão o 

prejuízo, assim eles podem sentir que há um consenso de que o fato é negativo e vai 

prejudicar a população. Nisso se mostra o conceito de Verón em relação ao contrato de 

leitura, uma forma de o interlocutor se sentir afetado, tocado pelo dispositivo midiático, no 

caso, representado pelo âncora do telejornal, que se coloca de forma aproximada do público, a 

partir das estratégias discursivas utilizadas. 

Verón (2004) afirma que há uma diferença entre a ordem do enunciado e a ordem da 

enunciação. Diz que a primeira, é a ordem do que é dito, portanto, da ordem do conteúdo; já 

quanto à enunciação, diz que seja da ordem do modo de dizer, da forma de expressão do 

enunciador.  É nesse sentido que essa teoria se mostra capaz de avaliar a expressão do 

comunicador, Ricardo Boechat. Através dos contratos de leitura são pactuados entre ele e o 

telespectador, pelos elementos presentes no seu modo de dizer e também pelo seu discurso em 

si, uma relação onde o segundo se sente tocado pela representação da sensibilidade do 

primeiro em relação ao problema que é de todos. 

No caso do objeto desta análise, se pode inferir, que tanto para o processo descrito 

por Charaudeau (2006), o contrato de comunicação, quanto o dado por Verón (2004), o 

contrato de leitura, ambos são passíveis de aplicação em seu discurso. Vê-se o contrato de 

comunicação no fato de o apresentador realizar uma condição de troca com o seu 

telespectador, através de um acordo tácito de interação entre eles, assim como o é no contrato 

de leitura, mediante outros pressupostos e vieses.  

O discurso de Ricardo Boechat nesta passagem permite que se observem estes dois 

conceitos, que são similares em sua essência e natureza, sob enfoques distintos, mas que 

tratam da maneira como se dá a interação entre as partes do processo comunicacional. 
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Ricardo Boechat 

 

O Supremo Tribunal Federal (Figura 14) recebeu os últimos recursos da maioria dos réus do 

mensalão “e tem pressa”! (Figura 15) As primeiras prisões podem acontecer na primeira 

semana de novembro. 

 

 

           Figura 14                                             Figura 15 

 

RODA VT MENSALÃO 

 

Aqui mais um enunciado com expressões faciais marcantes, uma performance 

discursiva auxiliada pelo recurso do olhar. Quando o apresentador diz que o STF “tem 

pressa”, ele no exato momento se utiliza da corporalidade, a que Goffman (2007) diz ser um 

dos recursos do processo de dramatização do discurso jornalístico. Através da inclinação do 

corpo e de um olhar interpretativo o âncora se predispõe ao papel de ator midiático, explicado 

por Goffman (2007), no sentido de criador, intérprete e representante de uma ação dramática, 

ou seja, algo que pode ser encenado, mas de maneira credível.  

É a partir dessa dramatização realizada por Boechat que é possível um engajamento 

com o público, uma capacidade de envolvimento. O apresentador mostra na figura 15, que ao 

olhar para o telespectador com a testa franzida e a sobrancelha erguida, emite uma mensagem 

que se torna fundamental para a abertura do engajamento, a de que está próximo do 

telespectador, de que pretende alcançá-lo pelo olhar, pela inclinação do corpo. Para Goffman 

(2007), o conceito de engajamento de face, se dá por uma interação focada, na qual os atores 

sociais envolvidos sustentam um exclusivo foco de atenção visual e cognitiva, no caso, o 

âncora. 
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Por isso, se avalia que o ato de olhar para o telespectador dizendo uma frase que tem 

um sentido interpretável, o “STF tem pressa”, em razão de que as primeiras prisões dos 

mensaleiros já estão saindo, traz em si uma ideia de que este olhar foi propositadamente 

destinado para corroborar o sentido que a “dedução” foi aceita pelo público. Justamente 

porque corroborando esta dedução, de que o STF tem pressa, o apresentador, propicia este 

engajamento de face para com telespectador que também deduz que exista esta mesma pressa, 

por ele citada.  

São essas expressões, que amparadas pela teoria dos contratos de leitura defendida 

por Verón (2004), produzem os efeitos de intenção de vínculos entre apresentador e 

telespectador. Essas expressões geram uma relação de proximidade com o público, chamam a 

sua atenção para o enunciado, porque estão envoltas por um mecanismo de dramaticidade, de 

encenação, de vontade de ressaltar, de detalhar, o que está sendo dito. 

 É nesta ideia que o apresentador se move. De convidar o telespectador a deixar de 

lado o que está fazendo e se interessar pelo que está sendo dito e interpretado por ele. Nesse 

sentido, é usada a não-verbalidade aliada à verbalidade como um efeito criador de vínculo de 

audiência. Onde o âncora pelo seu modo de fala, atende aos protocolos pretendidos por uma 

gramática de enunciação proposta ao telespectador. 

 

3º BLOCO 

 

Ricardo Boechat 

 

Corrida contra o tempo nos EUA (Figura 16). A poucas horas do prazo final, senadores 

chegaram a um acordo para elevar o teto da dívida do país e evitar um calote. Mas ainda falta 

a aprovação na Câmara! (Figura 17) Onde a oposição de Obama é maioria. O correspondente 

da BAND Luiz Megale traz os detalhes. 
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 Figura 16                                         Figura 17 

 

RODA VT DÍVIDA EUA  

 

4º BLOCO 

 

Ricardo Boechat 

 

O Ministério da Saúde investiga uma denúncia contra um médico argentino no Rio Grande do 

Sul. (Figura 18) Ele teria receitado a um paciente uma dosagem de antibiótico, três vezes 

acima do recomendado. O profissional veio ao Brasil trazido pelo programa do Governo 

Federal para estrangeiros que vem trabalhar na rede pública.  

 

 

                        Figura 18 

 

RODA VT MÉDICO ARGENTINO 
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Nos inícios dos blocos 3 e 4, duas situações semelhantes atraem a análise para que 

seja feita à luz do teórico Erwing Goffman, novamente. Trata-se da estrutura cênica das 

cabeças. Em outro ponto foi abordada a questão da “fachada” que se refere às características 

do apresentador em seu ato de fala. Agora há um elemento que é usado como recurso que 

agrega valor ao conceito de fachada, o cenário.  

O cenário tende a permanecer na mesma posição, geograficamente falando, de modo 

que aqueles que usem um determinado cenário como parte de sua representação não 

possam começar a atuação até que se tenham colocado no lugar adequado e devam 

terminar a representação ao deixá-lo. Somente em circunstâncias excepcionais o 

cenário acompanha os atores(GOFFMAN,2007, p.29). 

  

Este termo é trazido para cá, por causa da estrutura do telejornal nestas duas 

passagens. Note-se que não mais se tem o âncora falando sem nenhum ícone, como nas 

demais. Nestas, são dispostas para acrescentar um indício a mais de informação, imagens ao 

lado do apresentador. Na primeira cabeça, em que fala de um acordo para elevar o teto da 

dívida dos EUA e com isso evitar um calote no país, Boechat tem ao fundo a imagem da 

bandeira dos Estados Unidos. Já na outra cabeça onde trata de uma denúncia que investiga um 

médico que teria receitado a um paciente uma dosagem de antibiótico, três vezes acima do 

recomendado, o apresentador tem ícones que remetem à saúde. Estes elementos têm a função 

de atribuir uma informação visual que ajuda a ratificar o enunciado.  

Nesse sentido, se entende que a estrutura telejornalística se coloca predisposta a 

incitar no público a audiência para o telejornal. Os efeitos visuais são responsáveis pela 

atratividade do jornal e evocam a atenção do telespectador à um conjunto maior de elementos 

estratégicos, constituintes dos recursos de fidelização de público. Juntam-se indícios verbais, 

não-verbais e icônicos para esta tarefa.  

 

5º BLOCO 

 

Ricardo Boechat 

 

Pior do que parece (Figura 19). Um artifício da prefeitura de São Paulo pode aumentar 

(Figura 20) o IPTU na cidade em mais de duzentos por cento nos próximos três anos. Os 

vereadores adiaram para a semana que vem a votação do projeto que causa indignação nos 

paulistanos. 
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                         Figura 19                                     Figura 20 

 

RODA VT IPTU SÃO PAULO 

 

“Pior do que parece” com esta frase e uma expressão facial bem marcante de 

indignação, figura 19, é que o apresentador Ricardo Boechat inicia a chamada do VT. Nesta 

passagem Boechat apresenta muito claramente algumas marcas de corporalidade que 

identificam sua ação dramática de interpretação da notícia. A forma com que diz o enunciado, 

o seu jeito de falar “Um artifício da prefeitura de São Paulo pode aumentar o IPTU na 

cidade em mais de duzentos por cento nos próximos três anos”, representam um recurso 

nítido de que está usando uma fachada enfática para chamar a atenção do telespectador.  

O conceito de fachada de Goffman (2007), já usado anteriormente, indica que 

Ricardo Boechat ao chamar a matéria, se dedicou intencionalmente a capturar a atenção do 

telespectador, através de seus trejeitos e expressões faciais, além de uma entonação de voz 

alta e cadenciada ao enunciar as palavras “mais de 200%”. Para Goffman (2007) há uma 

maneira de se expressar e uma aparência impressa na enunciação que servem para atrair o 

interlocutor, neste caso o telespectador.   

Estes índices são visualizados na forma de atuação do ator midiático, é com o 

respaldo desse conceito que se caracterizam as ações dramáticas ou de encenação de Ricardo 

Boechat. O fato de enfatizar com uma fachada de perplexidade a notícia de que o aumento do 

IPTU ficaria em mais de 200%, amparada por olhos arregalados e uma voz desafinada de 

indignação, mostra que o ator, no momento, queria realmente induzir o telespectador a se 

comover com a afirmação.  

Goffman (2011) chama isso de “código ritual”, uma ordem ritual que é seguida pelo 

enunciador com o intuito de organizar o discurso para que constitua vínculos com o receptor 

do enunciado, no caso o telespectador. O autor diz ainda que “A orientação da pessoa para a 
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fachada, especialmente para a sua própria, é a vantagem que a ordem ritual tem sobre ela, mas 

a promessa de tomar cuidado ritual de sua fachada é parte da própria estrutura da fala” 

(GOFFMAN 2011, p.45). 

A intencionalidade de “aparentar” indignação, se exprimindo de “maneira” 

contundente torna o ator midiático um sujeito com uma postura, ou seja, uma fachada, que 

tem o intuito de criar uma ligação com o público, aí está o ritual. Desta forma se nota mais 

dois conceitos de Goffman (2011) presentes em Boechat, aparência e maneira, elementos que 

integram a fachada do jornalista. 

 Para Verón (2004), os vínculos entre as partes do processo comunicacional se 

fundamentam a partir da relação entre comunicação e sociedade, acarretando que o processo 

midiático em si, se constitua em um percurso de afetação da sociedade pela mídia. De modo 

que o âncora, por um dispositivo de enunciação, no caso, o canal da TV Bandeirantes, consiga 

impor sua imagem e agregar autoridade a ela perante a sociedade, fazendo uso de recursos 

expressivos de que disponibiliza a ação comunicativa.  

O autor diz que na enunciação se cria uma “imagem” que liga o sujeito que fala ao 

que ele diz. Para Verón (2004) isso constrói para o destinatário do discurso, um imaginário de 

que o apresentador seja aquilo que ele está dizendo, manifestada essa ideia, pela forma com 

qual ele diz o que está dizendo.  

Diante disso, há um protocolo de intenções que é seguido pelo apresentador, que o 

leva a atuar de maneira enfática, veemente, com o objetivo de constituir uma relação 

comunicativa capaz de controlar, de propor uma espécie de contrato, vínculo, ou elo de 

ligação com o receptor, de forma que este se sinta afetado e cúmplice no processo 

comunicacional, este é o contrato de leitura, já citado. 

Por este contrato, há um engajamento entre as partes capaz de manter o telespectador 

submisso à performance do âncora, às suas estratégias discursivas que capturam pela fachada, 

às suas marcas verbais e não verbais impregnadas pelo ethos jornalístico do apresentador, que 

se impõe como um sujeito protagonista midiático. Essa natureza em Ricardo Boechat foi 

admitida por ele próprio em entrevista feita este ano pela pesquisadora. O material que é parte 

integrante do corpus de pesquisa, traz algumas elucidações e até serve para confirmar muitas 

das interpretações existentes nas análises sobre o âncora. 

 Na entrevista, Boechat fala, por exemplo, de modo a corroborar a presente análise, 

sobre os estímulos que tem em trabalhar para uma emissora que lhe dá total liberdade de 

expressão. O apresentador falou que se identifica com os textos que são trabalhados para a 

apresentação do Jornal da Band e que há reajustes que são feitos frequentemente, na grade do 
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jornal, para que matérias de menor factualidade sejam derrubadas, afim de que ele tenha 

tempo de colocar mais interpretação aos textos que enuncia.  

Pela entrevista se pôde observar que o âncora é muito impactante em suas 

manifestações discursivas, o que reforça a análise feita acima, quanto ao uso dos seus gestos, 

termos, expressões, trejeitos que causam comoção no público. Quando se falou, na entrevista, 

sobre assuntos contemporâneos, os atos públicos deste ano em todo o Brasil, o apresentador 

disse enfaticamente, criticamente, espontaneamente, que “os objetivos das manifestações, 

mesmo que esparsos, não foram alcançados” e ainda que, na sua opinião, “ou muita coisa 

ainda vai acontecer e aquilo foi só o começo, ou tudo não passou de um grande carnaval fora 

de época”. Por essas assertivas, é que se pode inferir, que as expressões manifestadas na 

ancoragem do jornal, pelo âncora, são oriundas de um senso crítico aguçado, vibrante e 

genuíno.  

 

Ricardo Boechat 

 

A greve dos professores das redes municipais e estadual do Rio de Janeiro já dura sessenta e 

oito dias (Figura 21) e prejudica, é claro, milhares de alunos. Em assembleia realizada hoje 

os profissionais do estado decidiram manter a paralisação. A rede municipal, na rede 

municipal o aumento de 15% que a prefeitura daria no contracheque do próximo mês pelo 

calculo acumulado de dois reajustes seguidos não foi aceitos. Os professores recusaram o 

plano de cargo de salários que seguindo eles beneficia apenas mais uma parte da categoria. O 

projeto que estava suspenso por uma liminar da justiça voltou a valer hoje.  

 

 

                       Figura 21 
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Para esta parte do jornal, se observa que Ricardo Boechat guardou uma postura 

austera e sisuda. Quando ele diz que a greve dos professores prejudica, “é claro”, milhares de 

alunos, o âncora está nesta enunciação taxativa, dizendo implicitamente que há uma 

obviedade, uma notoriedade pública, de senso comum, que agrega valor negativo à condição 

de greve. Com este discurso, se pode perceber que não há apenas um enunciado sendo 

emitido, há também uma significação do que está sendo transmitido.  

Segundo Charaudeau (2006), esta significação depende também da identidade social 

adquirida pelo enunciador. De acordo com o autor essa identidade social necessita ser 

reiterada, reforçada, pelo comportamento de linguagem do sujeito falante. Uma 

particularidade dessa identidade social é a carência de ser reconhecida pelos outros. Ela é o 

que confere ao sujeito seu “direito à palavra”, o que funda sua legitimidade. No caso da 

análise, a postura de austeridade de Boechat, demonstra que ele toma para si o direito de se 

manifestar, de criar a sua identidade social perante a notícia, o seu ponto de vista e espera ser 

aceito pelo telespectador, como alguém que integra a mesma sociedade em que ele está 

inserido. 

É necessário verificar que este fundamento de identidade social, trazido por 

Charaudeau (2006), consiste em um processo pelo qual alguém é legitimado a dizer o que diz, 

é outorgado pela sociedade para tanto o que gera o reconhecimento do sujeito pelos outros 

sujeitos, em nome de um valor aceito por todos.  Para o autor este valor é que rege a prática 

social de interação comunicativa, é ele que atribui funções, lugares e papéis aos quais os 

indivíduos são investidos.  

Nesse sentido, é que todo sujeito se transforma em um ser capaz de portar uma 

performance discursiva própria. E no caso em questão, dá ao apresentador o poder de se 

inserir como parte integrante de um todo, a sociedade, com direito legítimo da palavra. O que 

na análise do discurso do âncora se apresenta de forma explícita e clara, a partir de sua 

expressividade na enunciação.  

Apesar dessa perspectiva, vindo de encontro aos alicerces de sua teoria, Charaudeau 

afirma que não há troca efetiva entre as instâncias de produção e recepção: “Por mais que as 

mídias recorram a técnicas ditas interativas, não há diálogo e troca, somente o seu simulacro” 

(2006, p. 124). O autor diz isso por entender que um discurso jornalístico, é um discurso 

unidirecional, cujo poder reside na influência.  

Desse modo, Charaudeau (2006) propõe uma reflexão sobre esta capacidade que o 

âncora tem de se colocar presente e atuante na enunciação, como um ser social, estando 
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paralelo a isso, de um lado que trabalha com o unidirecional e portanto, configura 

racionalmente, uma interação fictícia, não presencial.   

A próxima análise vai ser feita sobre o intitulado editorial. O editorial é um texto 

onde especificamente, encontra-se a opinião da instituição jornalística representada pela 

figura do âncora. Nele, não há compromissos em relação à imparcialidade, trata-se de um 

espaço que fica à disposição da empresa jornalística para a emissão de opiniões, conceitos, 

juízos de valor sobre os fatos ou acontecimentos que marcaram o dia e, portanto, a edição do 

telejornal. Os jornais de grande porte, na maior parte das vezes, reservam um tempo extenso 

ao editorial, pois nele pode haver uma forte carga opinativa, o que de certa forma, gera a 

possibilidade de atrair a atenção do telespectador.  

 

EDITORIAL COMENTÁRIO DA BAND BOECHAT:  

 

A boa intenção (Figura 22) que justifica a greve dos professores do RIO, melhorar a 

qualidade da educação acabou produzindo uma dramática contradição. Deixou os alunos sem 

educação alguma, nem boa (Figura 23) e nem ruim desde o dia 08 de agosto. A causa 

defendida ao lado de salários dignos para os mestres já se perdeu na longa duração desta 

greve que liquidou o ano letivo de milhares de crianças e jovens. Eles passarão em branco por 

2013 sofrendo um prejuízo irrecuperável por toda a vida. Este é o descalabro maior (Figura 

24). Não se trata de discutir direito de greve ou intransigência de governantes, mas de 

perguntar aqueles aos quais entregamos o futuro de nossos filhos se essa perda é um preço 

justo a se pagar para que uma categoria seja ela qual for (Figura 25) possa conquistar uma 

vitória. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação.  

 

 

          Figura 22                    Figura 23                     Figura 24             Figura 25 

 

Ricardo Boechat 

 

E o Jornal da Band está terminando. 
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Ricardo Boechat 

 

Boa noite a todos! Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. 

 

Esta a parte do Jornal da Band, o editorial, ou comentário, foi anunciada pelo âncora 

já no primeiro bloco do telejornal. Nisso se pode inferir uma estratégia midiática que consiste 

em capturar a atenção do telespectador, de modo que ele se sinta impelido a ficar conectado 

ao programa até o seu final, para então, poder saber qual é a opinião, o comentário que o 

apresentador vai fazer em relação a um assunto de grande interesse social, a greve dos 

professores.  

Segundo Melo (2003) “o editorial reflete não exatamente a opinião dos seus 

proprietários nominais, mas o consenso de opiniões”. O autor fala desta modalidade que no 

momento é trazida para a análise.  

Mas o editorial expressa essa opinião das forças que mantêm a instituição 

jornalística, torna-se necessário indagar para quem se dirige em sua argumentação. 

A resposta poderia ser tranquila: a opinião contida no editorial constitui um 

indicador que pretende orientar a opinião pública. Assim sendo, o editorial é dirigido 

à coletividade (MELO, 2003, p. 104). 

 

A opinião é uma estratégia marcante no telejornalismo e também é uma marca 

característica do apresentador Ricardo Boechat. Melo entende que o relato jornalístico se dá 

entre a descrição e a versão dos fatos, ou seja, a interpretação que o âncora, enquanto ator 

midiático, imprime sobre a notícia. 

Ricardo Boechat se utiliza do recurso, sem, entretanto, fazê-lo em uma única 

especialidade. O fato é que nas apreciações que emite sobre os acontecimentos noticiados, o 

âncora apresenta sempre uma opinião firme, complementar à reportagem e mostra para o 

telespectador a sua interpretação frente aos episódios, no intuito de que o público possa tirar 

suas próprias conclusões sobre a notícia. 

 Desta forma, posicionando-se como um protagonista, como um ser atuante do 

processo de comunicação, o jornalista se destaca como um legítimo âncora, o qual deve para 

receber este título, conforme ele próprio citou na entrevista dada em agosto deste ano para 

compor o corpus desta pesquisa, se comprometer em assumir os riscos decorrentes da ação de 

opinar.“Eu estou fazendo de algum tempo pra cá, estou opinando e não é que eu tô opinando 

o que está no TP, não é que eu estou opinando o que eu combinei lá dentro. Pra ser 

absolutamente honesto, uma boa parte do Jornal da Band eu só vejo no ar. Eu não vi as 



65 

matérias sendo finalizadas. Muitas vezes nem sei que tem aquela matéria no ar. E tenho feito 

assim pra reagir a elas com a acessibilidade de quem está pegando em casa”. 

O que o apresentador trouxe com esta informação para o presente trabalho, é a 

certeza de que sua postura, que está sendo analisada à luz dos teóricos do discurso, em relação 

à sua conduta perante o ato jornalístico em si, é de fato, opinativa, crítica, atuante, persuasiva. 

 A identificação desses traços em Boechat, acontece quando se trabalha o processo 

comunicacional sob a perspectiva de um telejornalismo diferenciado, não tradicional, mas 

mais aguçado e envolvido com as causas sociais.  

Nota-se que o apresentador expõe o comentário anunciando no primeiro bloco do 

jornal, como sendo a opinião da emissora em relação ao assunto. Entretanto, o âncora é quem 

representa o dispositivo midiático como coloca Charaudeau (2006). O autor traz em seu 

conceito de contrato de comunicação, categorias anteriormente elencadas, que dão 

sustentação a esta afirmativa. Traz para o estudo, a categoria, dispositivo em que define o 

lugar onde se inscreve o ato de comunicação, como canal, veículo, ou emissora. É o que se 

nota pelo título do bloco: Editorial, que o dispositivo midiático, ou o veículo, é quem está à 

frente da iniciativa comunicacional. 

Ainda em se tratando das características dos contratos de comunicação, nota-se que, 

mesmo que a instituição jornalística esteja em jogo, representada pela figura do âncora, é ele 

quem responde à tarefa de criar o vínculo com o telespectador. É a imagem dele que traz em 

si a representação de fiador do processo comunicacional. Maingueneau (1997), quando trata 

da perspectiva de “eficácia do discurso”, afirma que é a maneira de ser do enunciador, que 

avaliza a suscitação do poder de crença daquilo que é dito por ele e que é isso que caracteriza 

o ato de fiança do discurso. 

O autor explica três registros relacionados à ideia de “fiador”. Afirma que é o fiador 

que dá corpo ao processo de comunicação; que quem recebe a enunciação se remete ao 

mundo habitando pelo fiador do processo e que essas ‘incorporações’, tanto a do fiador ou 

apresentador, que dá vida à enunciação, quanto a do receptor ou telespectador, constituem a 

comunidade imaginária de interação desse discurso.  

Daí se pode dizer que, o âncora ao se posicionar frente à câmera para fazer a 

enunciação do Editorial, mesmo que intitulado como pertencente à emissora, empresta seu 

corpo, sua personalidade, seu caráter para se tornar o fiador do que está dizendo, ou seja, 

aquele que endossa ou avaliza o que comentário.  
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O apresentador Ricardo Boechat se posiciona desta maneira, imprimindo as suas 

marcas de expressão facial, gestual, verbal, porque sabe que esta doação é que pode lhe dar o 

retorno de que o seu papel como jornalista está sendo cumprido.  

“Eu tenho muitos processos. Todos eles eu encaro com muita alegria, porque é tudo 

movido por governantes, deputados, então ótimo, pra mim funciona bem pra minha alma. 

Mesmo quando eu perco eu fico muito satisfeito. Porque acho que é demonstração, pra mim 

mesmo, não é pra ninguém não, é pra mim mesmo de que eu estou cumprindo um papel que 

eu me propus, entendeu, comigo mesmo. Não tenho nenhum problema em processo judicial. 

Ficaria muito preocupado se este taxista aqui me processasse entendeu, se este trabalhador 

aqui me processasse, se o balconista ali me processasse, se o cidadão comum me 

processasse. Mas quem está me processando desde muitos anos, mais de cem processos, sei 

lá quantos são, é deputado, senador, governador, vereador, lobista, essa porcalhada toda 

quero mais é que eles continuem me processando!!!”. 

Para Boechat, o fato de, posicionar-se diante das situações, é mais que uma estratégia 

midiática, de acordo com o que se pôde inferir da entrevista realizada com ele. Para o 

jornalista, estar á frente da bancada demanda comprometimento e dedicação para com as 

causas sociais. Pôde-se observar que ele pensa que a começar do discurso, pode-se chegar a 

alguma transformação positiva mediante fatos negativos. Se percebe que há um intuito em 

agregar juízo de valor, nas expressões ou opiniões do âncora e que, mesmo sob sua negação 

de intencionalidade, isso se constitui em uma estratégia midiática eficiente. 

Conforme Melo (2003) sobre a manifestação de opinião no jornalismo 

contemporâneo, por mais que a instituição jornalística tenha uma orientação definida (posição 

ideológica ou linha política), em torno da qual pretende que as mensagens sejam estruturadas, 

subsiste sempre uma diferenciação opinativa (no sentido de atribuição de valor aos 

acontecimentos). É isso que acontece quando em face de uma notícia mais polêmica, ou 

perturbadora, o âncora se predispõe a emitir a sua opinião. Ele acaba agregando um juízo de 

valor ao que está dizendo.  

Quando Boechat fala que “na longa duração desta greve que liquidou o ano letivo 

de milhares de crianças e jovens [...]” “[...] Não se trata de discutir direito de greve ou 

intransigência de governantes, mas de perguntar àqueles aos quais entregamos o futuro de 

nossos filhos se essa perda é um preço justo a se pagar para que uma categoria, seja ela qual 

for, possa conquistar uma vitória”, o âncora entra em um processo de questionamento 

veemente sobre o descaso a que se submete a educação no Brasil. Subsidiado por expressões 

faciais de indignação, que agregam também um sentido de valoração ao que ele está dizendo, 
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o apresentador mergulha em uma série de proposições voltadas a instigar o telespectador à 

reflexão de que o problema é, de fato, grave e preocupante.  

É com essa análise que é possível perceber que as marcas emprestadas pelo âncora 

para a enunciação, se tornam responsáveis pela imagem que transmite aos telespectadores. A 

partir dessas inferências, nota-se que todo o conjunto de ações desempenhadas pelo 

apresentador, respeitam um objetivo estratégico, que é o de constituir uma intenção de 

vínculo, de interação, de aceitação do público em relação ao seu discurso jornalístico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa compreende que o âncora precisa ser mais que um mediador, precisa 

ser um ator midiático, alguém atuante no processo comunicacional. Para isso, o objeto 

empírico para este Trabalho de Conclusão de Curso, foi apresentador do Jornal da Band 

Ricardo Boechat. Este profissional apresenta em suas características pessoais, marcas que 

condizem com a de um ator midiático, conceito embasado pelas teorias de dramatização e 

atorização do sujeito de Goffman (2007). Esta pesquisa infere que no ato de enunciação de 

Boechat há uma série de intencionalidades manifestadas nas suas opiniões e juízos de valor 

sobre os fatos que noticia. 

O âncora torna atuante a sua participação no processo enunciativo, representando 

com isso, que ele próprio se comove, se perturba, se toca, pela notícia que transmite. As 

marcas pessoais que o apresentador empresta para o momento da enunciação corroboram sua 

eloquência enunciativa. Pode-se inferir sobre isso, que todos esses fatores são eficazes 

ferramentas para convencer o público, de que o fato por ele mediado é legítimo e digno de 

atenção.  

As ações discursivas não verbais, aplicadas por Boechat na transmissão da 

informação telejornalística, servem como documentação visual, capaz de enriquecer a palavra 

oral e ampliar o grau de interesse do telespectador por aquilo que é dito. A encenação 

empresta à narração verbalizada, uma perspectiva mais interessante sob o ponto de vista da 

comoção. 

Revestido de uma imagem performatizada, o âncora representa ter a pretensão de 

agregar poder ao que diz, por isso o diz de maneira, aparentemente, intencional, se arma de 

artifícios verbais e não verbais que lhe conferem este empoderamento, como afirma Barthes 

(1996, p. 12) “Esse objeto em que se inscreve o poder, desde toda a eternidade humana, é: a 

linguagem – ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória: a língua”, a que é usada por 

Ricardo Boechat como estratégia eficaz de interação com o público. 

Um dos objetivos, firmados por este trabalho, foi mostrar que a atuação do 

apresentador tem o intuito de validar o seu discurso, que as marcas encenadas por ele geram 

um forte teor de dramatização. Isso se pôde observar em Ricardo Boechat, pela análise da 

edição do telejornal à luz dos teóricos que deram embasamento à pesquisa. Ele fala de 

maneira comovente, pela veemência nas posições, pela ironia nos comentários, pela crítica ao 
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que esteja, supostamente, errado em relação às notícias que afetam os campos sociais, isso ele 

o faz por intermédio de estratégias engendradas em seu discurso verbal e não verbal. 

Em seu discurso verbal, o âncora emprega como recursos constitutivos de vínculo 

com o público um tom de voz firme, constante e sereno, ao que se pode inferir, atraia o 

respeito do telespectador. Já com o discurso não verbal, ou todas as demais formas de 

comunicação, gestos, olhares, expressões corporais, faciais, o apresentador transmite 

mensagens de que há a intenção de relacionamento com público, de aproximação com o 

telespectador. 

O próprio jornalista em entrevista no dia 2 de agosto de 2013, no aeroporto Santos 

Dumont, no centro do Rio de Janeiro, afirmou que o seu trabalho como âncora de telejornal 

lhe evoca a responsabilidade do risco. Para ele, um verdadeiro âncora, e ele próprio não se vê 

como tal, “deve ter a coragem de se expor sob pena de todo e qualquer julgamento”. 

Essa afirmação feita por Ricardo Boechat, auxiliou a pesquisadora a identificar que a 

conduta adquirida e praticada pelo âncora, no decorrer dos seus longos anos de carreira no 

telejornalismo, juntamente com a análise da sua performance na edição do jornal escolhido 

para compor o corpus deste trabalho, é tida como honesta e autêntica.  

Se para desempenhar o papel da ancoragem, o jornalista precisa correr riscos, que 

advém da sua exposição pessoal a partir das suas opiniões, comentários, expressões de 

desaprovação sobre algo que lhe pareça errado, ou sobre algo que afete negativamente a 

sociedade para a qual presta o serviço da informação, isso parece a esta pesquisadora ser uma 

demonstração de doação acima de qualquer suspeita.  

Pode-se inferir disso, que a tarefa desempenhada pelo âncora no telejornalismo, é 

feita com máxima participação deste, no processo comunicacional em si. E principalmente, 

pode-se identificar essa conduta na trajetória do objeto empírico, dadas passagens na história 

profissional do âncora como uma, muito recente, relatada por ele próprio, que consta no anexo 

desta monografia.  

Nela o apresentador relata a ocorrência de uma hostilidade a que se submeteu, por 

opinar, no Jornal da Band, criticando uma greve dos funcionários da Infraero. Disse que no 

aeroporto de Congonhas em São Paulo, ele encontrou um cartaz o ofendendo com palavras de 

baixo calão. 

Disso se pode concluir que o âncora não se importa com o resultado da sua 

participação atuante no discurso, leia-se sua perspectiva em relação à isso no anexo, mas, 

principalmente, se pode identificar, que ele marca suas manifestações com veemência e 

destemor.  
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Ao que se propôs, nesta monografia, uma investigação dos traços pessoais do 

apresentador no ato da ancoragem, se identificou que estes são demonstrados através de suas 

expressões faciais e gestuais, no ato da comunicação, de suas “fachadas”, como trouxe 

Goffman (2007), de seu ethos jornalístico, como trouxe Charaudeau (2006), de sua forma 

opinativa de comunicar, cuja importância foi apresentada por Melo (2003).   

O que se evidenciou, ao longo desta caminhada, é que a constituição de uma fonte de 

pesquisa prática alicerçada em um referencial teórico específico, pode levar a inferências e 

reelaborações de alguns conceitos, que aplicados em um objeto empírico, podem ser 

interpretados de forma particular e própria. Os casos vistos, que se referem à atuação 

discursiva intencional ou não intencional do âncora, ou seja, aquela que advém de sua 

expressão mais inconsciente, como as reações naturais de qualquer pessoa diante de uma 

circunstância impactante, no caso, uma notícia impactante para a sociedade como um todo, 

mostram que, mesmo mediante as explicações científicas dos autores, ainda existe uma lacuna 

entre a observação e a situação analisada.  

O trabalho não teve a pretensão de responder se as marcas de expressividade do 

objeto empírico eram premeditadas, ainda que a pesquisadora as chamasse de intencionais, 

por vezes. Isto porque, esta assertiva diz respeito ao caráter psicológico existente no discurso, 

um indício que dificilmente pode ser descrito ou avaliado por um observador, principalmente 

nesta pesquisa, cujo corpus não contemplava essa área do conhecimento. 

Entretanto, através das análises feitas a partir das marcas de expressividade do 

âncora, se chegou à conclusão de que, muito provavelmente, sejam elas intencionais, posto 

que a pesquisa tenha sido organizada, sobretudo, com o objetivo de dar atenção a uma lógica 

midiática produtiva comercial, já que o jornalismo, assim como outros produtos televisivos, 

trabalha sob a perspectiva da captação de uma boa audiência e para isso usa os recursos que 

lhe são mais eficazes, no caso, as performances de seus jornalistas.  

De outra forma, ainda mediante a questão da intencionalidade, se pode constatar que, 

de acordo com o conceito de estratégia de Mintzberg e Waters (1985), amplamente usado 

neste trabalho, a intenção presente nesta, se manifesta inconsciente e só pode ser percebida no 

decorrer do ato a que esteja agregada, no caso, o ato discursivo jornalístico. 

Com base nestes conceitos, trabalhou-se a análise das estratégias discursivas 

engendradas por Ricardo Boechat, considerando-as como estratégias emergentes, já que se 

compõem de ações pessoais, arbitrárias e autênticas do apresentador.  

Em passagens do apresentador na edição do telejornal em comento, constatou-se 

momentos de expressividade intensa. Traços de indignação, crítica, pesar, denúncia, foram 
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identificados em seu poder discursivo. Esses indícios de enunciação persuasiva foram 

captados pela pesquisadora, como proposições de que o objeto empírico respondeu a tarefa de 

servir como modelo para a observação pretendida.  

No que tange à importância da observação realizada nesta pesquisa, para o campo 

das ciências da comunicação, ou mais especificamente para o telejornalismo em si, pode-se 

dizer que sendo uma pesquisa empírica, baseada em métodos investigativos e analíticos, traz 

um levantamento significativo de conhecimentos para os profissionais que esperam trabalhar 

com ancoragem telejornalística. Em virtude da percepção que se obteve das características 

pessoais do apresentador no ato comunicacional, se pôde avaliar, que aquele que pretende 

trabalhar na área, deve se predispor a emprestar sua interpretação, sua emoção, sua bagagem 

de conhecimentos, seus jeitos e trejeitos, de portar-se, de vestir-se, de expressar-se para 

desempenhar o papel de ator midiático frente às câmeras, ante a bancada.  

Isto posto, também para a pesquisadora deste trabalho, a contribuição das 

observações feitas ao objeto empírico e as constatações a respeito de sua performance 

discursiva, é de extrema valia. Na condição de profissional na área da comunicação, há três 

anos, a pesquisadora se vê, principalmente a partir deste trabalho, como uma pessoa 

interessada por tudo que tenha relação com o telejornalismo, por isso, a escolha do tema neste 

período de conclusão de curso, onde tudo que se adquiriu, acarreta em material subjetivo, 

responsável pelo delineamento do perfil profissional que se pensa para o futuro.  

Fundamentada pelas instruções contidas nesta pesquisa, na disciplina cursada, nos 

nortes dados pelo professor orientador desta monografia e por fim, no aparato educacional 

fornecido pelo curso de jornalismo, que ora, está prestes a ser concluído por esta 

pesquisadora, se pode dizer que as experiências mais intensas e incentivadoras da busca pelo 

conhecimento, lógico, técnico e empírico foram agregadas e internalizadas. 

De modo que, com base no percurso transcorrido nos oito semestres do curso de 

Jornalismo da instituição de ensino Centro Universitário Franciscano, é que se vislumbram as 

prospecções e aspirações profissionais desta futura jornalista.  
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ANEXOS 

 

7.1 JORNAL DA BAND DECUPADO 

 

1º BLOCO 

 

Manchetes/escalada: 

 

Ricardo Boechat 

 

- Cresce oferta de empregos no país. Abertura de vagas em setembro é a maior do ano. 

- Defeitos em celulares e em computadores lideram o balanço nacional de reclamações. 

- Polícia manda para presídios sem direito a fianças 64 envolvidos em depredações no RJ. 

- Bandido que liderou ataque a carros fortes em rodovias é preso no interior de SP. 

- Acusado de executar promotor de justiça por disputa de terra se entrega em PE. 

-Acordo ainda hoje deve evitar calote na dívida dos EUA. 

Ticiana Villas Boas 

- Tufão provoca morte de 17 pessoas no Japão e deixa 50 desaparecidas. 

Ricardo Boechat 

- Brasileirão na tela da BAND Flamengo e Bahia no maracanã. Corinthians e Grêmio em 

Porto Alegre. 

- Livro de Pelé revela que cartolas proibiram show dos Beatles para jogadores da seleção. 

Ricardo Boechat 

BOA NOITE!!! 

A polícia do Rio mandou para presídios sem direito a fiança sessenta e quatro envolvidos em 

depredações no centro da cidade. O grupo é acusado de promover quebra-quebra na cidade 

depois de uma manifestação dos professores.  
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RODA VT MATÉRIA MANIFESTAÇÃO 

Comentário: O quebra-quebra no Rio de Janeiro teve início ontem, logo depois de uma 

passeata de professores da rede estadual. A categoria está em greve a mais de dois meses no 

município, a capital também. A opinião da BAND sobre essa paralisação e sob todos os 

acontecimentos em torno dela, você acompanha no fim desta edição. 

Ticiana Villas Boas 

Novas denúncias do Ministério Público revelam a infiltração do PCC em diversos tipos de 

negócios em São Paulo. Além de usar empresas para lavagem de dinheiro, a facção criminosa 

já tentou até eleger uma deputada estadual. 

RODA VT MATÉRIA PCC 

Ricardo Boechat 

Dois crimes do crime organizado em São Paulo, “dois criminosos, perdão” (errou o texto). 

Dois chefes do crime organizado em São Paulo,” perdão”, foram presos quando negociavam 

um fuzil.  

RODA VT MATÉRIA PRISÃO DOS CHEFES DO CRIME ORGANIZADO 

Ticiana Villas Boas 

Foi preso no agreste pernambucano o suspeito de executar o promotor de justiça. Segundo a 

polícia o crime foi motivado por uma disputa de terras.   

RODA VT MATÉRIA PROMOTOR MORTO 

Ticiana Villas Boas 

Um médico viveu momentos terror durante um sequestro relâmpago em São Paulo. Os 

criminosos eram três adolescentes.  

RODA VT SEQUESTRO RELÂMPAGO  

Ricardo Boechat 
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Casos de extrema violência dos criminosos contra as vítimas têm se tornado mais frequentes 

no país. No Rio de Janeiro um gerente de uma loja viveu momentos de terror esta semana. 

Mesmo sem reagir ao roubo, ele teve uma orelha decepada.    

RODA VT ROUBO – ORELHA DECEPADA 

Ticiana Villas Boas 

Um motorista bêbado foi preso em São Paulo. Depois de atropelar e matar uma idosa. Ele não 

tinha habilitação e dirigia em alta velocidade.  

RODA VT MOTORISTA BEBADO  

Ricardo Boechat 

Um balanço dos Procons de todo o país divulgado hoje, revelou os produtos campeões de 

reclamações em 2012. A lista é liderada por defeitos em telefones celulares e em produtos de 

informática. 

RODA VT BALANÇO DOS PROCONS - RECLAMAÇÕES  

Ticiana Villas Boas 

Ele não pode faltar no café da manhã, mas também é considerado um dos grandes vilões das 

dietas. O pão ganhou tantas variedades ao longo do tempo, que mesmo quem faz regime não 

precisa abrir mão desse alimento. Basta acertar na escolha. 

RODA VT PÃO 

Ricardo Boechat 

A antiga CBF que se chamava CBD, Confederação Brasileira de Desportos, barrou um show 

dos Beatles, “isso aí” dos Beatles, exclusivo para a Seleção Brasileira. Pelé conta essa e outras 

histórias em livro exclusivo também, feito artesanalmente na Itália. A versão mais cara da 

obra custa cinco mil e quinhentos reais.  

RODA VT LIVRO PELÉ 

MANCHETES  ANTES DO INTERVALO 

Ricardo Boechat 



77 

Cresce oferta de empregos no país. Abertura de vagas em setembro é a maior do ano. 

Ticiana Villas Boas 

Colégios já falam em aumentar mais as mensalidades por causa de lei do material escolar. 

Os detalhes daqui a pouco no Jornal da BAND. 

INTERVALO 

2º BLOCO 

Ricardo Boechat 

O que aparenta ser um alívio para os pais pode se transformar em problema. Escolas 

particulares já falam em aumentar ainda mais as mensalidades se a Presidente Dilma Roussef 

sancionar uma lei aprovada no Senado. O projeto proíbe que colégios mandem listas pedindo 

material de uso coletivo ou cobrem taxas para fornecer esse tipo de produto.  

RODA VT MATERIAL ESCOLAR 

Ticiana Villas Boas 

A passagem de um tufão provocou a morte de dezessete pessoas no Japão. Cinquenta estão 

desaparecidas. 

RODA VT TUFÃO JAPÃO 

Ticiana Villas Boas 

PREVISÃO DO TEMPO: Agora o nosso mapa da previsão. As chuvas diminuem no Sul e 

aumentam no Sudeste e no Centro Oeste. A frente fria amanhã vai estar bem em cima do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. Grandes chances de temporais nos dois estados. A região serrana 

do Rio deverá ser novamente a mais atingida. Pancadas fortes também no Sul de Minas e do 

Espírito Santo. No Paraná ainda pode chover forte e com granizo. A boa notícia é que esta 

frente fria vai embora no fim de semana. Olha só! E o sol volta aparecer. Não só em São 

Paulo! Como em boa parte do Brasil. Muito calor e umidade na região Norte com pancadas a 

qualquer hora. Vale pras capitais! Com 36 graus em Manaus. 38 em Porto Velho e em 

Palmas. A estiagem continua no interior do Nordeste. Já chega a mil quatrocentos oitenta e 

quatro o número de municípios em situação de emergências por causa da seca.  Lá e também 
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no Norte de Minas. E só tem previsão de chuva para a região e mesmo assim bem fraca no 

final de outubro.  

Ricardo Boechat 

ÍNDICES DE EMPREGO: O emprego com carteira assinada teve o melhor mês de 

setembro desde 2010. Foram criadas 211 mil vagas. O setor de serviços foi o que mais 

contratou com 70 mil novos postos de trabalho.  

O Supremo Tribunal Federal recebeu os últimos recursos da maioria dos réus do mensalão “e 

tem pressa!” As primeiras prisões podem acontecer na primeira semana de novembro. 

RODA VT MENSALÃO 

MANCHETES  ANTES DO INTERVALO 

Ricardo Boechat 

Acordo ainda hoje deve evitar calote na dívida dos EUA. 

Ticiana Villas Boas 

Os detalhes daqui a pouco no Jornal da BAND. 

INTERVALO 

3º BLOCO 

Ricardo Boechat 

Corrida contra o tempo nos EUA. A poucas horas do prazo final senadores chegaram a um 

acordo para elevar o teto da dívida do país e evitar um calote. Mas ainda falta a aprovação na 

Câmara! Onde a oposição de Obama é maioria. O correspondente da BAND Luiz Megale traz 

os detalhes. 

RODA VT DIVIDA EUA  

Ticiana Villas Boas 

Vamos ao futebol! A Copa de 2014. 21 umas seleções já garantiram presença no Mundial do 

Brasil. Restam agora 11 vagas. O México está entre as equipes que vão disputar uma 

repescagem depois de ser quase eliminado. 
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RODA VT MUNDO DO FUTEBOL 

MANCHETES  ANTES DO INTERVALO 

Ricardo Boechat 

Futebol na tela da BAND. Teve Flamengo e Bahia no Maracanã. Corinthians e Grêmio em 

Porto Alegre.  

Ticiana Villas Boas 

Espere pra ver. Daqui a pouco no Jornal da BAND.  

INTERVALO 

4º BLOCO 

Ricardo Boechat 

O Ministério da Saúde investiga uma denúncia contra a um médico argentino no Rio Grande 

do Sul. Ele teria receitado a um paciente uma dosagem de antibiótico três vezes acima do 

recomendado. O profissional veio ao Brasil trazido pelo programa do Governo Federal para 

estrangeiros que vêm trabalhar na rede pública.  

RODA VT MÉDICO ARGENTINO 

Ticiana Villas Boas 

Logo mais tem Brasileirão na tela da BAND. Goleado no primeiro turno o Flamengo tenta 

revanche contra o Bahia no Maracanã. Piores ataques do returno Grêmio e Corinthians terão 

mudanças em busca de gols. Vamos a Porto Alegre com Nivaldo Versilo. Nivaldo boa noite! 

Conte pra gente, quais são as armas dos técnicos para acabar com o jejum de vitórias. 

Repórter Nivaldo Versilo (ao vivo-RS): Boa noite Ticiana! Boa noite a todos! Olha, os dois 

treinadores devem optar por um setor criativo no meio campo. Kleber Gladiador está 

suspenso. O atacante não vai jogar pelo Grêmio. Então Renato Gaúcho deve optar pela 

experiência de Zé Roberto no meio campo para tentar servir o Barcos, o argentino no setor de 

ataque. No lado do time do Corinthians um outro problema. Alexandre Pato está servindo a 

Seleção Brasileira, o Guerreiro está machucado, dois atacantes de fora. A novidade deve ser 

Diego Macedo no meio campo, jovem que é lateral direito, mas que apareceu bem no setor de 



80 

criação no clássico contra o São Paulo. De qualquer forma os dois setores de criação terão 

mesmo que ter muita criatividade. Em campo o duelo das duas melhores defesas do 

campeonato brasileiro. Tem futebol na BAND também no Rio de Janeiro. Flamengo e Bahia é 

pra lá que agente vai com Sandro Gama. Boa noite Sandro! 

Repórter Sandro Gama (ao vivo – RJ): Boa noite Versilo! Boa noite a todos! O Flamengo 

fala em Libertadores apesar de estar a 11 pontos do G4. Pra isso, precisa voltar a vencer. O 

time titular vai ser o mesmo que enfrentou o Botafogo. E a esperança de gols no Flamengo é o 

artilheiro Hernane que tem 12 gols no campeonato e alias é o artilheiro do novo Maracanã 

com 10 gols marcados. Já o Bahia precisa da vitória, para ficar mais distante ainda da zona de 

rebaixamento. Do Rio de Janeiro, Sandro Gama para o Jornal da BAND. 

MANCHETES  ANTES DO INTERVALO 

Ricardo Boechat 

A seguir: a opinião do grupo Bandeirantes sobre a greve dos professores no Rio. 

Ticiana Villas Boas 

Espere, é daqui a pouco no Jornal da BAND.  

INTERVALO 

5º BLOCO 

Ricardo Boechat 

Pior do que parece. Um artifício da prefeitura de São Paulo pode aumentar o IPTU na cidade 

em mais de duzentos por cento nos próximos três anos. Os vereadores adiaram para a semana 

que vem a votação do projeto que causa indignação nos paulistanos. 

RODA VT IPTU SÃO PAULO 

Ticiana Villas Boas 

Mergulhadores recuperaram hoje o maior pedaço do meteoro que caiu na Rússia no começo 

do ano. 

RODA VT METEORO 
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Ricardo Boechat 

A greve dos professores das redes municipais e estadual do Rio de Janeiro já dura sessenta e 

oito dias e prejudica é claro, milhares de alunos. Em assembleia realizada hoje os 

profissionais do estado decidiram manter a paralisação. A rede municipal, na rede municipal, 

o aumento de 15% que a prefeitura daria no contracheque do próximo mês pelo cálculo 

acumulado de dois reajustes seguidos, é... não foi aceito. Os professores recusaram o plano de 

cargo de salários que, segundo eles, beneficia apenas uma parte da categoria. O projeto que 

estava suspenso por uma liminar da justiça voltou a valer hoje.  

EDITORIAL COMENTÁRIO DA BAND BOECHAT: A boa intenção que justifica a 

greve dos professores do RIO, melhorar a qualidade da educação, acabou produzindo uma 

dramática contradição. Deixou os alunos sem educação alguma, nem boa, nem ruim desde o 

dia 08 de agosto. A causa defendida ao lado de salários dignos para os mestres já se perdeu na 

longa duração desta greve que liquidou o ano letivo de milhares de crianças e jovens. Eles 

passarão em branco por 2013 sofrendo um prejuízo irrecuperável por toda a vida. Este é o 

descalabro maior. Não se trata de discutir direito de greve ou intransigência de governantes, 

mas de perguntar aqueles aos quais entregamos o futuro de nossos filhos se essa perda é um 

preço justo a se pagar para que uma categoria, seja ela qual for, possa conquistar uma vitória. 

Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação.  

Ricardo Boechat 

E o Jornal da Band está terminando. 

Ticiana Villas Boas 

Uma Boa Noite pra você! 

Ricardo Boechat 

Boa noite a todos! Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. 
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7.2 JORNAL DA BAND FOTOS 

 

1º BLOCO 

 

Manchetes/escalada: 

 

Ricardo Boechat 

 

- Cresce oferta de empregos no país. Abertura de vagas em setembro é a maior do ano. 

- Defeitos em celulares e em computadores lideram o balanço nacional de reclamações. 

- Polícia manda para presídios sem direito a fianças 64 envolvidos em depredações no RJ. 

- Bandido que liderou ataque a carros fortes em rodovias é preso no interior de SP. 

- Acusado de executar promotor de justiça por disputa de terra se entrega em PE. 

-Acordo ainda hoje deve evitar calote na divida dos EUA. 

Ticiana Villas Boas 

- Tufão provoca morte de 17 pessoas no Japão e deixa 50 desaparecidas. 

Ricardo Boechat 

- Brasileirão na tela da BAND Flamengo e Bahia no maracanã. Corinthians e Grêmio em 

Porto Alegre. 

- Livro de Pelé revela que cartolas proibiram show dos Beatles para jogadores da seleção. 

Ricardo Boechat 

BOA NOITE!!! 

A polícia do Rio (Figura 1) mandou para presídios (Figura 2) sem direito a fiança sessenta e 

quatro envolvidos em depredações no centro da cidade. O grupo é acusado de promover 

quebra-quebra na cidade depois de uma manifestação dos professores (Figura 3).  
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             Figura 1                                  Figura 2                               Figura 3 

RODA VT MATÉRIA MANIFESTAÇÃO. 

Comentário: O quebra-quebra no Rio de Janeiro teve inicio ontem, logo depois de uma 

passeata de professores da rede estadual. A categoria esta em greve a mais de dois meses no 

município, a capital também. A opinião da BAND sobre essa paralisação e sob todos os 

acontecimentos em torno dela, você acompanha no fim desta edição. 

Ticiana Villas Boas 

Novas denúncias do Ministério Público revelam a infiltração do PCC em diversos tipos de 

negócios em São Paulo. Além de usarem empresas para lavagem de dinheiro, a facção 

criminosa já tentou até eleger uma deputada estadual. 

RODA VT MATÉRIA PCC 

Ricardo Boechat 

Dois crimes do crime organizado em São Paulo, “dois criminosos, perdão” (errou o texto) 

(Figura 4). Dois chefes do crime organizado em São Paulo,” perdão” (Figura5), foram 

presos quando negociavam um fuzil (Figura 6).  

 

               Figura 4                                  Figura 5                              Figura 6 

RODA VT MATÉRIA PRISÃO DOS CHEFES DO CRIME ORGANIZADO 
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Ticiana Villas Boas 

Foi preso no agreste pernambucano o suspeito de executar o promotor de justiça. Segundo a 

polícia o crime foi motivado por uma de disputa de terras.   

RODA VT MATÉRIA PROMOTOR MORTO 

Ticiana Villas Boas 

Um médico viveu momentos terror durante um sequestro relâmpago em São Paulo. Os 

criminosos eram três adolescentes.  

RODA VT SEQUESTRO RELÂMPAGO  

Ricardo Boechat 

Casos de extrema violência dos criminosos contra as vítimas têm se tornado mais frequentes 

no país. No Rio de Janeiro um gerente de uma loja viveu momentos de terror esta semana 

(Figura 7). Mesmo sem reagir ao roubo, ele teve uma orelha decepada (Figura 8).    

 

                            Figura 7                                                       Figura 8 

RODA VT ROUBO – ORELHA DECEPADA 

Ticiana Villas Boas 

Um motorista bêbado foi preso em São Paulo. Depois de atropelar e matar uma idosa. Ele não 

tinha habilitação e dirigia em alta velocidade.  

RODA VT MOTORISTA BEBADO  

Ricardo Boechat 
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Um balanço dos Procons de todo o país divulgado hoje (Figura 9), revelou os produtos 

campeões de reclamações em 2012. A lista é liderada por defeitos em telefones celulares e em 

produtos de informática (Figura 10). 

  

                        Figura 9                                                    Figura 10 

RODA VT BALANÇO DOS PROCONS - RECLAMAÇÕES  

Ticiana Villas Boas 

Ele não pode faltar no café da manhã, mas também é considerado um dos grandes vilões das 

dietas. O pão ganhou tantas variedades ao longo do tempo, que mesmo quem faz regime não 

precisa abrir mão desse alimento. Basta acertar na escolha. 

RODA VT PÃO 

Ricardo Boechat 

A antiga CBF que se chamava CBD (Figura 11), Confederação Brasileira de Desportos, 

barrou (Figura 12) um show dos Beatles, “isso aí” dos Beatles, exclusivo para a Seleção 

Brasileira. Pelé conta essa e outras histórias em livro exclusivo também feito artesanalmente 

na Itália. A versão mais cara da obra custa cinco mil e quinhentos reais.  
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                      Figura 11                                                   Figura 12 

RODA VT LIVRO PELÉ 

MANCHETES  ANTES DO INTERVALO 

Ricardo Boechat 

Cresce oferta de empregos no país. Abertura de vagas em setembro é a maior do ano. 

Ticiana Villas Boas 

Colégios já falam em aumentar mais as mensalidades por causa de lei do material escolar. 

Os detalhes daqui a pouco no Jornal da BAND. 

INTERVALO 

2º BLOCO 

Ricardo Boechat 

O que aparenta ser um alívio para os pais pode se transformar em problema. Escolas 

particulares já falam (Figura 13) em aumentar ainda mais as mensalidades se a Presidente 

Dilma Roussef sancionar uma lei aprovada no Senado. O projeto proíbe que colégios mandem 

listas pedindo material de uso coletivo ou cobrem taxas para fornecer esse tipo de produto.  
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                        Figura 13 

RODA VT MATERIAL ESCOLAR 

Ticiana Villas Boas 

A passagem de um tufão provocou a morte de dezessete pessoas no Japão. Cinquenta estão 

desaparecidas. 

RODA VT TUFÃO JAPÃO 

Ticiana Villas Boas 

PREVISÃO DO TEMPO: Agora o nosso mapa da previsão. As chuvas diminuem no Sul e 

aumentam no Sudeste e no Centro Oeste. A frente fria amanhã vai estar bem em cima do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. Grandes chances de temporais nos dois estados. A região serrana 

do Rio deverá ser novamente a mais atingida. Pancadas forte também no Sul de Minas e no 

Espirito Santo. No Paraná ainda pode chover forte e com granizo. A boa notícia é que esta 

frente fria vai embora no fim de semana. Olha só! E o sol volta aparecer. Não só em São 

Paulo! Como em boa parte do Brasil. Muito calor e umidade na região Norte com pancadas a 

qualquer hora. Vale pras capitais! Com 36 graus em Manaus. 38 em Porto Velho e em 

Palmas. A estiagem continua no interior do Nordeste. Já chega a mil quatrocentos oitenta e 

quatro o número de municípios em situação de emergências por causa da seca.  Lá e também 

no Norte de Minas. E só tem previsão de chuva para a região e mesmo assim bem fraca no 

final de outubro.  

Ricardo Boechat 
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ÍNDICES DE EMPREGO : O emprego com carteira (Figura 14) assinada teve o melhor 

mês de setembro desde 2010. Foram criadas 211 mil vagas. O setor de serviços foi o que mais 

contratou com 70 mil novos postos de trabalho.  

O Supremo Tribunal Federal recebeu os últimos recursos da maioria dos réus do mensalão “e 

tem pressa! (Figura 15)” As primeiras prisões podem acontecer na primeira semana de 

novembro. 

  

                       Figura 14                                                  Figura 15 

RODA VT MENSALÃO 

MANCHETES  ANTES DO INTERVALO 

Ricardo Boechat 

Acordo ainda hoje deve evitar calote na dívida dos EUA. 

Ticiana Villas Boas 

Os detalhes daqui a pouco no Jornal da BAND. 

INTERVALO 

3º BLOCO 

Ricardo Boechat 

Corrida contra o tempo nos EUA (Figura 16). A poucas horas do prazo final senadores 

chegaram a um acordo para elevar o teto da dívida do país e evitar um calote. Mas ainda falta 

a aprovação na Câmara! (Figura 17) Onde a oposição de Obama é maioria. O correspondente 

da BAND Luiz Megale traz os detalhes. 
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                      Figura 16                                                   Figura 17 

RODA VT DÍVIDA EUA  

Ticiana Villas Boas 

Vamos ao futebol! A Copa de 2014. 21 umas seleções já garantiram presença no Mundial do 

Brasil. Restam agora 11 vagas. O México está entre as equipes que vão disputar uma 

repescagem depois de ser quase eliminado. 

RODA VT MUNDO DO FUTEBOL 

MANCHETES  ANTES DO INTERVALO 

Ricardo Boechat 

Futebol na tela da BAND. Teve Flamengo e Bahia no Maracanã. Corinthians e Grêmio em 

Porto Alegre.  

Ticiana Villas Boas 

Espere pra ver. Daqui a pouco no Jornal da BAND.  

INTERVALO 

4º BLOCO 

Ricardo Boechat 

O Ministério da Saúde investiga uma denúncia contra um médico argentino no Rio Grande do 

Sul. (Figura 18) Ele teria receitado a um paciente uma dosagem de antibiótico, três vezes 
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acima do recomendado. O profissional veio ao Brasil trazido pelo programa do Governo 

Federal para estrangeiros que vêm trabalhar na rede pública.  

 

                     Figura 18 

RODA VT MÉDICO ARGENTINO 

Ticiana Villas Boas 

Logo mais tem Brasileirão na tela da BAND. Goleado no primeiro turno o Flamengo tenta 

revanche contra o Bahia no Maracanã. Piores ataques do returno Grêmio e Corinthians terão 

mudanças em busca de gols. Vamos a Porto Alegre com Nivaldo Versilo. Nivaldo boa noite! 

Conte pra gente, quais são as armas dos técnicos para acabar com o jejum de gols e vitórias. 

Repórter Nivaldo Versilo (ao vivo-RS): Boa noite Ticiana! Boa noite a todos! Olha, os dois 

treinadores devem optar por um setor criativo no meio campo. Kleber Gladiador está 

suspenso. O atacante não vai jogar pelo Grêmio. Então Renato Gaúcho deve optar pela 

experiência de Zé Roberto no meio campo para tentar servir o Barcos, o argentino no setor de 

ataque. No lado do time do Corinthians u m outro problema. Alexandre Pato está servindo a 

Seleção Brasileira, o Guerrero está machucado, dois atacantes de fora. A novidade deve ser 

Diego Macedo no meio campo, jovem que é lateral direito, mas que apareceu bem no setor de 

criação no clássico contra o São Paulo. De qualquer forma os dois setores de criação terão 

mesmo que ter muita criatividade. Em campo duelo das duas melhores defesas do campeonato 

brasileiro. Tem futebol na BAND também no Rio de Janeiro. Flamengo e Bahia é pra lá que 

agente vai com Sandro Gama. Boa noite Sandro! 

Repórter Sandro Gama (ao vivo – RJ): Boa noite Versilo! Boa noite a todos! O Flamengo 

fala em Libertadores apesar de estar a 11 pontos do G4. Pra isso precisa voltar a vencer. O 

time titular vai ser o mesmo que enfrentou o Botafogo. Esperança de gols no Flamengo é o 
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artilheiro Hernane que tem 12 gols no campeonato e alias é o artilheiro do novo Maracanã 

com 10 gols marcados. Já o Bahia precisa da vitória, para ficar mais distante ainda da zona de 

rebaixamento. Do Rio de Janeiro, Sandro Gama para o Jornal da BAND. 

MANCHETES  ANTES DO INTERVALO 

Ricardo Boechat 

A seguir: a opinião do grupo Bandeirantes sobre a greve dos professores no Rio. 

Ticiana Villas Boas 

Espere, é daqui a pouco no Jornal da BAND.  

INTERVALO 

5º BLOCO 

Ricardo Boechat 

Pior do que parece (Figura 19). Um artifício da prefeitura de São Paulo pode aumentar 

(Figura 20). O IPTU na cidade em mais de duzentos por cento nos próximos três anos. Os 

vereadores adiaram para a semana que vem a votação do projeto que causa indignação nos 

paulistanos. 

 

                         Figura 19                                                Figura 20 

RODA VT IPTU SÃO PAULO 

Ticiana Villas Boas 
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Mergulhadores recuperaram hoje o maior pedaço do meteoro que caiu na Rússia no começo 

do ano. 

RODA VT METEORO 

Ricardo Boechat 

A greve dos professores das redes municipais e estadual do Rio de Janeiro já dura sessenta e 

oito dias (Figura 21) e prejudica claro, milhares de alunos. Em assembléia realizada hoje os 

profissionais do estado decidiram manter a paralisação. A rede municipal, na rede municipal o 

aumento de 15% que a prefeitura daria no contracheque do próximo mês pelo calculo 

acumulado de dois reajustes seguidos não foi aceitos. Professores recusaram o plano de cargo 

de salários que seguindo eles beneficia apenas mais uma parte da categoria. O projeto que 

estava suspenso por uma liminar da justiça voltou a valer hoje.  

 

                         Figura 21 

EDITORIAL COMENTÁRIO DA BAND BOECHAT: A boa intenção (Figura 22) que 

justifica a greve dos professores do RIO, melhorar a qualidade da educação acabou 

produzindo uma dramática contradição. Deixou os alunos sem educação alguma, nem boa 

(Figura 23) e nem ruim desde o dia 08 de agosto. A causa defendida ao lado de salários 

dignos para os mestres já se perdeu na longa duração desta greve que liquidou o ano letivo de 

milhares de crianças e jovens. Eles passarão em branco por 2013 sofrendo um prejuízo 

irrecuperável por toda a vida. Este é o descalabro maior (Figura 24). Não se trata de discutir 

direito de greve ou intransigência de governantes, mas de perguntar aqueles aos quais 

entregamos o futuro de nossos filhos se essa perda é um preço justo a se pagar para que uma 

categoria seja ela qual for (Figura 25) possa conquistar uma vitória. Esta é a opinião do 

Grupo Bandeirantes de Comunicação.  
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      Figura 22                    Figura 23                     Figura 24                   Figura 25 

Ricardo Boechat 

E o Jornal da Band está terminando. 

Ticiana Villas Boas 

Uma Boa Noite pra você! 

Ricardo Boechat 

Boa noite a todos! Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. 
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7.3 ENTREVISTA COM RICARDO BOECHAT 

 

Aline:  

Na apresentação do Jornal da BAND já existe uma liberdade de expressão. Até que 

ponto essa liberdade é cerceada, não é, existe? É uma marca pessoal que você leva pra onde 

quer que vá, ou é pautada? 

Ricardo Boechat:  

Especificamente na televisão, porque eu faço duas coisas na BAND. Eu sou âncora 

na rádio de manhã e no jornal à noite. O produto, a natureza do que se faz num e noutro é 

distinta, embora a matéria prima em tese, seja a mesma, é a notícia. A forma de como ela é 

tratada, o tempo que ela tem para se abordada, difere radicalmente da rádio pra televisão. Na 

rádio, o fator tempo, ele no horário que eu faço ele deixou de ser determinante.  

O horário se adaptou com a minha maneira de fazer rádio, subvertendo vários 

critérios e padrões de funcionamento de uma rádio jornalística.  Se você ligar qualquer rádio, 

provavelmente todas elas, exceto a BAND NEWS FM no meu horário, você vai ver que não 

se cumpre um relógio rigoroso de programação. Os comerciais não entram em horários 

regulares, a minha participação não é no mesmo horário sempre, os blocos de notícias tem 

tempos variáveis de acordo com a minha atuação naquele bloco, naquele momento em função 

de circunstâncias que vão sendo determinadas pelos acontecimentos e pela forma com que eu 

lido com eles, ou por mim aleatoriamente.  

Me dá vontade de falar 15 min. sem parar, eu saio falando. Na televisão essa 

modelagem não transita, não tem. A televisão como é um produto que trabalha com 

encadeamento de rede, onde o segundo é importante. O estouro de 15seg na televisão produz 

uma consequência operacional de conexões, de rede, de imagens, de inserção de comerciais e 

tal, é muito complexa operacionalmente, tecnicologicamente, comercialmente.  

Então quem quer exercer opinião em televisão, no modelo de telejornal que temos, 

com os horários marcados, com matérias curtas, e tal, ou desenvolve uma linguagem 

adequada a isto e uma linguagem crítica adequada a isto, significa quase que uma linguagem 

crítica telegráfica. Quanto tempo você tem pra uma crítica elaborada, quando o segundo é o 

senhor do produto? Então, na televisão automaticamente, eu, não é que eu sou cerceado, não é 
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que alguém chega pra mim, não fale isso, ninguém diz não fale isso.  Eu tenho liberdade total 

e absoluta.  

Muita gente me cobra fazer na televisão o que eu faço no rádio, como se fosse 

possível fazer num avião o que se faz num navio. Ambos se deslocam, ambos transportam, 

ambos são meios de deslocamento, mas são coisas completamente diferentes, trabalham em 

superfícies diferentes, em velocidades diferente, com complexidades tecnológicas diferentes, 

pesos diferentes. A televisão não propicia no modelo de telejornal que fazemos no Brasil e no 

Mundo que um âncora se ponha a falar de improviso 15 minutos sobre algo que lhe deu na 

cabeça.  

Aline:  

Mas mesmo assim você marca o seu comentário sempre! 

Ricardo Boechat:  

O que a gente tem tentado, em função de desejo expresso pelos espectadores que são 

muitos também ouvintes da rádio, por indicação de pesquisas que demandam esse tipo de 

atuação mais intensa e por desejo da própria BAND que quer um jornal com maior presença 

opinativa na bancada. 

 O que a gente tem feito é, de dois, três, quatro anos pra cá, excluir notícias do dia 

que normalmente teriam que ser apresentadas, mas não são incontornáveis. Excluir notícias, 

pra que no lugar dessas notícias, sobre tempo, para que eu possa ocupar esse tempo ou quem 

estiver na bancada, possa ocupar este tempo, emitindo opiniões, fazendo comentários, 

quebrando a paginação clássica dos telejornais.  

Se você pegar o telejornal mais longevo da televisão brasileira, que é o Jornal 

Nacional. Ele é todo engessado e ele fez um modelo de telejornal no Brasil. Ele é expressão 

inspirada, copiada de telejornais americanos, europeu, tatatal. Os telejornais são muito 

parecidos no mundo inteiro. O jornal Nacional tem uma característica de rigor na sua 

paginação, na sua execução. Todos, tudo ali é muito e ele modelou o telejornalismo 

contemporâneo no Brasil. Para romper esse modelo envolve experimento, risco, erros e tal 

porque é algo que não se faz na intensidade que nós estamos pretendemos fazer.  

Aline:  
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Na sua experiência, qual o resultado positivo disso? 

Ricardo Boechat:  

Deixa eu te dizer com a absoluta sinceridade. Não vem pela audiência, não! Porque a 

rigor, a curva da audiência da gente é uma curva que não se alterou. Eu não chegaria a dizer 

que se eu opino mais, agrego mais espectadores. O fator audiência numa televisão depende de 

grade, depende de qual é a pontuação de audiência que você recebe, que expectativa de 

pontuação o programa seguinte gera.  

Então você está no meio, você se favorece disso e tal. Ninguém faz uma audiência 

explosiva com telejornal dissociada de uma audiência média na grade que te dê plataforma 

pra largada dessa audiência de um telejornal que te dê colchão pra o pouso dessa audiência 

sem ter, isso. Consequentemente pela audiência, eu não tenho condições de medir sucesso ou 

insucesso dessa linha.  

A satisfação pessoal é obvio que muito melhor você fazer qualquer coisa, dando 

palpite, opinando, sendo quem você é, ou com liberdade pra fazê-lo, do que não. Mas eu te 

diria que a mudança mais significativa que eu percebo é na reação das pessoas. Digamos que 

se o telejornal está sendo visto pelo mesmo número de pessoas, por que é isso que está 

acontecendo.  

A audiência do jornal da BAND continua no mesmo patamar, pouquinha variação. 

Mas esta audiência me parece, estar criando uma relação mais fiel, mais permanente, mais 

perene, porque está encontrando uma interlocução qualquer com a qual, em tese, ela está se 

identificando. Se eu começo a conversar com você e a dar opinião sobre as coisas, você vai se 

identificar com as minhas opiniões ou não.  

E se você se identificar você muito provavelmente vai ter interesse em continuar essa 

relação, ouvindo essas opiniões. É o que eu acho que pode estar acontecendo ali, ainda não 

temos bagagem de tempo e de análise de audiência pra isso. 

Aline:  

Há uma certa quebra da imparcialidade né, gera uma forma de opinião e aproximação com o 

público? 

Ricardo Boechat: 
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 Mas âncoras para merecer esse nome, primeiro que nós não temos âncoras no 

telejornalismo brasileiro. O único que, que se aventurou por um comportamento no ar, que 

pudesse merecer esse título foi o Boris Casoi com as peculiaridades, com as características do 

Boris Casoi nos comentários que fazia. Que faz até hoje. Ele se colocou como âncora no SBT 

e depois na RECORD e hoje no Jornal da Noite lá BAND e também atua na mesma linha.  

Tirando o Boris, com estas características que lhe são peculiares, ninguém mais é 

âncora de jornal, de telejornal no Brasil. Eu estou fazendo de algum tempo pra cá, estou 

opinando e não é que eu tô opinando no que está no TP, não é que eu estou opinando o que eu 

combinei lá dentro. Pra ser absolutamente honesto uma boa parte do Jornal da BAND eu só 

vejo no ar. Eu não vi as matérias sendo finalizadas. Muitas vezes nem sei que tem aquela 

matéria no ar.  

E tenho feito assim pra reagir a elas com a acessibilidade de quem está pegando em 

casa. Não é uma técnica. É por que me parece ser mais adequado, assim como na rádio, eu 

não sei o que vai pro ar. Eu embarco no fato motivado pelas minhas reações. Então, nós não 

temos ancoragem no telejornal no Brasil. Porque ancoragem envolve, o elemento central de 

um âncora na, minha opinião, é a sua disposição de correr riscos. Uma coisa é você chegar 

numa bancada maquiado e vestido ao lado de uma companheira ou de um companheiro que 

apresenta o jornal com você e ler textos. 

O que é o telejornal clássico, todos fazemos. Você lê um texto, entra um VT. Você lê 

um texto entra um VT. Você lê um texto entra um VT. Eu aprendi a ler com 4 anos. Isso não 

agrega a nada ao que eu sei. E eu não faço nada do que aprendi com 4 anos se eu apenas ler os 

TPs. Agora no Jornal Nacional e na RECORD eles chegaram à conclusão de que quando eles 

se olham estão passando conteúdo.  

Então ficam se olhando o tempo todo. É uma babaquice. Não é nada. Então fingem 

que estão interagindo. Hoje a temperatura no Rio de Janeiro foi realmente muito alta... é 

verdade. Porra, isto é uma bobagem. Então ler e olhar pros outros é uma coisa que a gente faz 

desde criancinha. Pra você fazer alguma coisa que mereça o título de ancoragem, você tem 

que correr um risco maior do que este. Qual é o risco? Dar a tua opinião. Botar a tua cara a 

tapa.  

Em Congonhas, agora onde eu embarquei. Até ontem, tá em greve, os funcionários 

da Infraero estão em greve. Tinha uma placa do lado da escada rolante de Congonhas até 
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ontem, eu achei hoje que eu ia encontrar ela lá, então tava, no meio dos cartazes dos grevistas 

dizendo, assim grande: BOECHAT, SEU LIXO! SEU MERDA! VAGABUNDO! LADRÃO! 

Porque que tá lá Boechat e não tá lá, sei lá quem? Porque eu dei opinião sobre greve. Dei 

opinião! Os e-mails que eu recebo, não são e-mails de quem diz ah você estava bem 

maquiado. Que bela gravata. Eu não recebo este tipo de e-mail.  

Eu recebo e-mail me esculhanbando, ou entrando na briga comigo, ou divergindo, ou 

chamando pra outra discussão. Então é o seguinte o que que é isso? Eu estou me expondo. Eu 

estou dando a minha opinião. Estou correndo o meu risco.  

Aline:  

Nessa lista de riscos, muitos processos? 

Ricardo Boechat:  

Ah sim. Isso é do jogo. Esta é parte menos chata. É a mais envaidecedora. Eu tenho 

muitos processos. Todos eles eu encaro com muita alegria, porque é tudo movido por 

governantes, deputados, então ótimo, pra mim funciona bem pra minha alma. Mesmo quando 

eu perco eu fico muito satisfeito.  

Porque acho que é demonstração, pra mim mesmo, não é pra ninguém não, é pra 

mim mesmo de que eu estou cumprindo um papel que eu me propus, entendeu, comigo 

mesmo. Não tenho nenhum problema em processo judicial. Ficaria muito preocupado se este 

taxista aqui me processasse entendeu, se este trabalhador aqui me processasse, se o balconista 

ali me processasse, se o cidadão comum me processasse. Mas quem está me processando 

desde muitos anos, mais de cem processos, sei lá quantos são, é deputado, senador, 

governador, vereador, lobista, essa porcalhada toda quero mais é que eles continuem me 

processando!!! 
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7.4 ANEXO DVD - 1 
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7.5 ANEXO DVD - 2 

 

 

 


