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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao estudar as estratégias de endereçamento do âncora  na tevê, o presente 

trabalho teve como problema da pesquisa questões norteadoras: que  forma e através de 

quais estratégias de endereçamento e representação social  percebe-se a mudança do 

âncora do jornalismo informativo para o entretenimento? Decorrente desta questão, 

outras foram pensadas: Quais marcas discursivas de um âncora do programa 

informativo e quais pistas e deixas de um âncora do programa de entretenimento? Estas 

indagações foram tratadas a partir do estudo da âncora e jornalista Fátima Bernardes, 

através da busca de suas marcas discursivas como âncora do Jornal Nacional, e hoje 

inserida no programa de entretenimento, denominado Encontro com Fátima Bernardes.  

O intuito da pesquisa é compreender os modos de endereçamento de um âncora 

de tevê no que tange ao telejornalismo e programas de entretenimento para identificar 

seus contratos de leitura. Nos objetivos específicos a primeira questão é identificar as 

marcas discursivas do âncora de tevê de programas informativos e de programas de 

entretenimento, a segunda é analisar as marcas em seus diferentes contextos; a terceira 

comparar as formas como âncoras de tevê se apresentam em telejornais e programas de 

entretenimento.  

O trabalho justifica-se pela importância que tem entender os modos de 

endereçamento de âncoras que trabalham em telejornais e programas de entretenimento. 

Esta temática já foi estudada por vários autores, alguns usados nesta pesquisa. Para 

trabalhar a temática da televisão buscamos conceitos de  Nísia Martins do Rosário, Vera 

Íris Paternostro, Arlindo Machado, Massimo Canevacci, Renato Janine Ribeiro e Clóvis 

de Barros Filho. Para trabalhar a televisão e seus atores sociais encontramos referenciais 

em Hérodoto Barbeiro e Paulo Rodolfo Lima, José Carlos Aronchi de Souza, Erving 

Goffman, e Nísia Martins do Rosário. Para trabalhar televisão e corporalidades 

investigamos em Olga Curado, Clovis de Barros Filho, Zygmunt Bauman, Nísia 

Martins do Rosário. Para trabalhar o âncora pesquisamos em Erving Goffman, Arlindo 

Machado, Olga Curado, Nísia Martins do Rosário, e o âncora de telejornal; Patrick 

Charaudeau, Arlindo Machado, Ignácio Ramonet, Guilherme Jorge de Rezende.  Para 

estudar o entretenimento estudamos Luiz Gonzaga Godoi Trigo, Guy Debord, Pierre 

Bourdieu, Robert Dilts, Ellis Cashmore. 

Na fundamentação teórica são apresentadas categorias conceituais relacionadas à 

estratégias jornalísticas; a primeira delas é a televisão, com seu poder de organizar a 
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vida das pessoas, através da transmissão de ideias e valores, provocando desejos 

inquietações acerca daquilo que é novo, no contexto do telespectador: a questão da 

Televisão e seus atores sociais que faz surgir na programação da tevê o então 

personagem/ ator/ apresentador/ comunicólogo que tem como proposta impressionar e 

entreter, por possuir aspectos estéticos e históricos direcionados ao domínio da 

programação televisiva e, especificamente o âncora, como profissional de comunicação.  

A questão da televisão e suas corporalidades estudando o corpo como objeto 

central dos produtos audiovisuais, multiplicando-se em diferentes papéis e aparências. 

Ainda dentro do contexto descreve o Âncora, como o responsável pela conduta e 

comando do telejornal, transmitindo conteúdos noticiosos através da tevê, como forma 

de aproximação entre enunciador e receptor. O Âncora de Telejornalismo, aquele que 

mantém postura séria, e transmite credibilidade ao espectador, integra maior número de 

formas televisuais como: anúncios, reportagens, resultados de pesquisas, investigações, 

entrevistas, minidebates, análises especialistas, e possui também papéis fundamentais 

no telejornal, o de pesquisador-fornecedor da informação, e o de descritor-comentador 

da informação. Apresenta o Âncora de Entretenimento, como sendo aquele que através 

da sua imagem na televisão permite às pessoas participarem de atividades recreativas, 

culturais e sociais, interagindo de maneira efetiva com o público de diferentes origens, 

culturais e profissionais, com finalidade no processo de ensino e aprendizagem, 

mediando questões contemporâneas de forma acessível a um grande número de pessoas. 

O entretenimento, um espetáculo para as massas, não se resumindo somente em 

diversão, mas também como princípio de seleção na busca do sensacional, do 

espetacular, ou seja, a televisão convida a dramatização no duplo sentido: põe em cena, 

em imagens um acontecimento e exagera lhe a importância, a gravidade e o caráter 

dramático, trágico, pois entreter distinguiu-se de diversas formas. 

Na metodologia a natureza da pesquisa definiu-se como um conjunto de ações, 

propostas para solucionar um problema através de procedimentos metodológicos 

qualitativos e técnicas observacionais sistematizadas a partir de categorias semânticas. 

A análise de discurso foi a técnica de pesquisa usada, uma vez que descreve, explica e 

avalia criticamente os processos de produção, circulação e consumo dos sentidos 

vinculados àqueles produtos na sociedade. 

  O objeto empírico da pesquisa a jornalista Fátima Bernardes como âncora no 

Jornal Nacional apresentado em horário nobre sendo o de maior reconhecimento e 

audiência no país, e mais tarde no programa Encontro com Fátima Bernardes, de horário 
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matinal abrangendo público diferenciado, no estilo entretenimento, na busca de 

audiência. 

Deste conjunto de dados, foi possível identificar os modos de endereçamento do 

âncora de informação e do âncora de entretenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.Televisão  

 

“Sua presença é endêmica, representando a si mesma como uma amiga íntima 

que, todo o dia, entra na casa do telespectador, sem pedir licença, porque já legitimada, 

para contar-lhe os fatos acontecidos, estórias surpreendentes, entreter-lhe, dar-lhe 

conselhos, explicar-lhe a vida” (BAUDRILLARD, 1991, apud ROSÁRIO, 2002 p. 4). 

Esta citação é importante para situar a televisão como um dispositivo midiático que tem 

o poder de impactar e organizar a vida das pessoas, através da transmissão de ideias e 

valores que se coadunam com seus interesses particulares, provocando desejos 

inquietações acerca daquilo que é novo, no contexto do telespectador. 

Ela é assunto cotidiano, determina muitos temas que vão ser debatidos, constitui-

se na maior parte das vezes, no canal que liga espectador com aquilo que ele entende 

como real, tendo em vista que este mesmo real é conhecido por seu intermediário. 

Segundo ROSÁRIO (2002), a tendência é perceber a televisão como parte da vida real. 

Este cenário pode ser estudado como a dissolução da tevê na vida e da vida na tevê. “Se 

infiltra com tanta naturalização que o telespectador e televisão se confundem, ambos 

fazem parte um do outro” (2002, p.3). 

Dependendo da intensidade da força de uma imagem que aparece no ar por 

escassos 15 segundos, permanece na mente do telespectador por muito tempo, às vezes 

para sempre. Como define PATERNOSTRO (2006) a visão e a audição é a combinação 

simultânea como sendo os dois sentidos do ser humano em relação à televisão. “Se a 

televisão assim se impõe pela informação visual, ela prende a atenção do telespectador 

pela informação sonora. São características próprias de sua natureza como meio de 

comunicação” (2006, p.63). 

Para ROSÁRIO (2006) nesse sentido, a televisão constrói o seu discurso num 

processo de significação engendrado sobre o imaginário do espectador, recorrendo, 

portanto a fantasia. A consubstanciação da subjetividade em recursos expressivos cria 

uma relação de contato, com o telespectador, de uma forma tão estreita, que a televisão 

perpassa a vida e a vida perpassa a televisão. Um se dissolve no outro e ambos se 

reconstroem (2006, p.11). 

“A televisão é e será aquilo que nós fizermos dela, cabe a cada um decidir o que 

vai ver ou fazer na televisão, ao eleger as experiências que vão merecer a nossa atenção 
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e o nosso esforço de interpretação, ao discutir, apoiar, ou rejeitar determinadas políticas 

de comunicação”. MACHADO (2003) relata que a televisão é um conjunto de 

experiências, aplicada a uma imensa de possibilidades de produção, distribuição e 

consumo de imagens e sons eletrônicos, ocorrendo em grandes redes comerciais estatais 

e intermediárias, sendo nacionais ou internacionais, abertas ou pagas, não deve ser 

qualquer coisa fixa e sim formar através de seu conteúdo diferentes opiniões para cada 

pessoa (2003, p.12). 

A falsa crença de que a razão é elemento articulador das relações comunicativas 

é justamente o que deixa a racionalidade do telespectador vulnerável, levando o 

autoengano e, consequentemente a sedução facilitada. Como explica FÉRRES 1998, 

apud ROSÁRIO, 2006, p.11 é preciso observar que a televisão utiliza-se 

preponderantemente da emoção como elemento mobilizador, fundamentando-se nos 

desejos, nos temores e nas ambições, nas culpas dos sujeitos.  

A televisão transforma-se no reino da fantasia e da aparência, mas conta também 

com o recurso da técnica, como lembra (CANEVACCI, 2001), 

 

Com efeito, sabemos realmente pouco porque a mídia se desenvolve enorme 

e impetuosamente, graças a suas possibilidades de cruzar as técnicas mais 

inovadoras, com as camadas mais profundas das emoções, ambas parece 

infinitas. É justamente esse cruzamento e esse nó de tecnologias emotivas ou 

de emoções produzidas pela tecnologia que continuamente se misturam se 

confundem, e se reproduz e que constituem terreno dificilmente definível e 

compreensivo da mídia (CANEVACCI, 2001, p. 113). 

 

 

O modo de entender e expressar o que sentem é a televisão que transmite às 

pessoas. A TV ensina línguas emocionais às pessoas, para traduzirem o que têm no 

fundo de si. Quem não souber tais línguas não entende nem a si próprio. A veemência, o 

histrionismo, a histeria são formas de exprimir emoções tão difíceis. Programas 

vinculados ao autoritarismo precisam considerar o clima reivindicação de direitos que 

cresce em nossa sociedade (RIBEIRO, 2004, p.50).  

A imagem satisfaz e gera exigências, estrutura expectativas, em que 

contemporaneidade e rapidez se traduzem na imediaticidade das transmissões 

televisivas “ao vivo”. Conforme FILHO (2003) a informação imediata satisfaz o desejo 

de saber sobre ocorrências fenomênicas em menor espaço de tempo. Na televisão a 

imagem sufoca a análise, o choque condiciona e participa da construção mental; a 

percepção transforma a vista em órgão de compreensão, dá ao olhar uma mobilidade 

constante, bloqueando a reflexão e a inteligibilidade, supervaloriza a hipótese visual, 
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dispensando demonstração, pois é dirigida ao telespectador com evidência e 

assertividade (2003, p.70). 

Elementos que buscam atrair a atenção do telespectador, fazendo com que ele se 

identifique emocionalmente com o que está sendo mostrado, uma espécie de sedução, 

misturar a fantasia com a realidade, trazendo novos ângulos de visão, novas 

possibilidades de assistir, estas técnicas são características da tecnologia. 

 

2.2.Televisão e seus atores sociais 

 

Responsável por possuir diversas grades e múltiplas formas tecnológicas, a 

programação da tevê faz surgir o então personagem/ator/apresentador/comunicólogo, 

sendo peça fundamental na circulação dos objetos midiáticos, sejam jornalísticos, 

informativos ou de entretenimento, como é o objeto de estudo desta pesquisa. Um nicho 

de trabalho que construí celebridades como Fátima Bernardes, entre outros. 

Elemento importante da vida cotidiana a televisão é um fluxo de presença 

determinante. Como descreve ARONCHI DE SOUZA (2004) ver televisão contribui 

para o modo como os indivíduos estruturam e organizam seu dia, com respeito às suas 

atividades cotidianas e ao tempo, à hora de dormir ou de trabalhar. Representa uma 

tecnologia insubstituível, podendo faltar algum eletrodoméstico, mas a televisão é 

indispensável (2004, p.23).  

Ao estudar as interações pessoais encontra uma via de aproximação entre o 

corpo do cotidiano e o corpo audiovisual, e para isso retoma perspectivas do teatro. Na 

vida cotidiana representam-se papéis, construindo textos que permitam a comunicação, 

é possível afirmar que as interações sociais cotidianas consubstanciam-se a partir de 

elementos fundantes do teatro e, nessa via, o mesmo ocorre no audiovisual. Baseando-se 

em GOFFMAN (2002) os indivíduos representam papéis no seu processo de interação 

social e, portanto; 

 

O eu, como personagem representado, não é uma coisa orgânica, que tem 

uma localização definida, cujo destino fundamental é nascer, crescer e 

morrer; a questão característica, o interesse primordial, está em saber se será 

acreditado ou desacreditado (GOFFMAN, 2002, p.231). 
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“Alguns jornalistas chegam a fazer cursos de teatro, inclusive para perder a 

timidez. Recursos próprios da arte cênica são usados no telejornalismo.” A forma de 

apresentação citada por BARBEIRO E LIMA (2005) como, por exemplo, o uso de 

maquiagem roupas especiais, o jeito de olhar para a câmera muitas vezes dão ao 

telespectador a sensação de que a notícia esta sendo apresentada por um ator (2005 

p.83). 

A arte é utilizada em um veículo de comunicação para o próprio 

desenvolvimento, ela aproxima a televisão dos elementos artísticos e estes são 

utilizados na criação de um programa. Segundo (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.43) 

os roteiros ficcionais, vários advindos de obras clássicas e os programas são exemplo do 

estreito relacionamento da TV com as artes; literatura, artes plásticas, artes cênicas e 

música. 

 “O corpo audiovisual existe em potência e tende a atualizar-se, é justamente essa 

virtualidade que permite a ele multiplicar-se, reencarnar em diferentes papéis e 

aparências e, consequentemente, expressar suas multiplicidades. O audiovisual pode 

usar o corpo como metáfora da sociedade, como recurso de dominação ou como 

possibilidade democratizante” (ROSÁRIO, 2009 p.5). 

 Ao se colocar frente a frente de um público, o âncora passa a interferir nesta 

esfera e torna-se um ator social. Logo, algumas características de representação, 

consideradas importantes, são identificadas na hora de assistir a um programa de 

televisão pela esfera da recepção. O espectador depara-se com uma impressão 

idealizada, oferecida pelo apresentador, o que acentua alguns fatos e acaba por ocultar 

outros, porém o ator social mantém a dignidade expressiva e previne-se mais com as 

possíveis falhas e insinuações que o público possa ter diante de um manifesto de 

interação, sendo um receptor. GOFFMAN (2007) exemplifica isso dizendo: “Todas 

essas características gerais das representações podem ser consideradas como coações da 

interação que agem sobre o indivíduo e transforma suas atividades em representações” 

(2007, p.65). 

  

2.3. Televisão e Corporalidades 

 

“O corpo é sem dúvida o objeto central da grande maioria dos produtos 

audiovisuais”. Para ROSÁRIO (2009) criar, interpretar ou traduzir textos corporais 

nesse meio torna-se possível em função de que o seu processo de significação estrutura-
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se sobre um conjunto de códigos imagéticos e sonoros, conforme suas necessidades e 

visão de mundo na busca da homogeneização dos significados (2009, p. 3). 

O apresentador ao produzir um bom texto, sem transtornos de linguagem, faz a 

sua leitura de maneira equilibrada, tem-se a certeza de que a comunicação ocorre de 

forma clara e precisa. A postura do apresentador e uma boa expressão oral, os gestos e 

as maneiras como ele se porta frente às câmeras, são muito importantes no meio 

televisivo. CURADO (2002) afirma existir diferentes visões da psicologia que analisam 

e tratam as pessoas estudando a sua linguagem corporal; 

 

O corpo tem uma linguagem que transmite mensagens nem sempre coerentes 

com o que é falado. Mesmo que não concordemos com aquelas visões 

precisamos admitir que a maneira como gesticulamos, como ficamos em pé 

ou nos sentamos, revela alguma coisa que estamos pensando ou de como nos 

sentimos  (CURADO, 2002, p.66). 

 

 

 

“O objeto da imagem televisiva é o corpo televisivo sendo o mesmo um texto 

virtual que existe em potência e tende a atualizar-se. Essa virtualidade do corpo 

multiplica-se em diferentes papéis e aparências”. A definição proposta pelo autor, 

mostra que o apresentador é o principal representante desse corpo que a televisão usa 

como metáfora da sociedade, como recurso de dominação ou como possibilidade 

democratizante (ROSÁRIO, 2005, p.2). 

Atualmente a imagem tem mais valor do que o próprio enunciado, a exposição a 

que um apresentador é submetido, faz com que esse profissional adote certa postura 

frente aos meios que constantemente o persegue atrás de informações pessoais. Na 

tentativa de glorificar a própria imagem, ele acaba tornando-se um ídolo, resultando na 

mitificação do lugar que é ocupado pelo apresentador. 

Ao pesquisar identidades BAUMAN (2001) compara os vários tipos delas que 

pode selecionar ser ou representar, e por quanto tempo manter a escolha, é a capacidade 

de ir às compras. A liberdade de consumo revela identidades fluídas, voláteis e 

instáveis, próprias do mundo do consumo e, também do mundo do espetáculo. Para o 

autor os meios de comunicação de massa, têm papel fundamental neste processo; 

 

Devido ao poder que exercem sobre o imaginário popular, coletivo e 

individual. A vida desejada tem de ser a vida na tevê. A vida na telinha 

diminui e tira o charme da vida vivida: é a vida vivida que aparece irreal, e 

continuará a parecer irreal enquanto não for remodelada na forma de imagens 

que possam aparecer na tela (BAUMAN, 2001, p.99). 
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“As produções comunicativas do corpo constituem um texto que busca produzir 

credibilidade, manifestada na combinação complexa de traços e marcas que se 

expressam no rosto, no vestuário, no modo de andar, nos gestos, na postura, no uso dos 

espaços, entre outros”. Como descreve ROSÁRIO (2009) o texto corporal pode assumir 

liberdades de movimentos, ações, configurações, aparências que extrapolam em muito o 

corpo cotidiano, em função do uso de tecnologias de captação, de edição e circulação 

(2009, p.5). 

 “As pessoas veem notícia por televisão, em grande parte, porque ela traz a sua 

casa fatos em ação. O movimento na imagem traz consigo não só um índice de realidade 

suplementar, mas também uma corporalidade dos objetos, por dar à aparência das 

formas, um “aspecto” de realidade”. Conforme (BARROS FILHO,2003, P.71) esse 

movimento na imagem contribui para a expressão da realidade de forma indireta, dando 

corpo aos objetos, e de forma direta, uma vez que aparece ele mesmo como “movimento 

real” conferindo à imagem um poder de convicção inédito. 

 

2.4. Âncora 

 

Anunciar, narrar ou comentar as notícias que serão exibidas, buscar interagir 

com seu público através do conteúdo noticioso, transmitir notícias através do aparelho 

televisor como forma de aproximação entre enunciador e receptor. São características 

do Âncora, profissional de comunicação responsável por coordenar toda a programação 

dos conteúdos exibidos em um telejornal. 

“A ancoragem é uma técnica interativa, mas o apresentador deve pensar nela 

enquanto está preparando a apresentação”. Como define DILTS (1997) existem 

diferentes tipos de âncoras e elas podem ter implicações diversas na relação com a 

transferência de informação. Alguns apresentadores são muito carismáticos e as pessoas 

ancoram neles toda a aprendizagem (1997, p.25). 

A pessoa que apresenta as atrações de um programa de tevê, rádio, ou qualquer 

espetáculo é o “Apresentador, podendo ser chamado, também, de animador que é aquele 

que conduz e comanda o show, anuncia as atrações, mantém a continuidade e, procura 

cativar  a atenção e o entusiasmo dos ouvintes ou espectadores” (ROSÁRIO, 2005, 2). 

Além de possuir autoridade de reproduzir o discurso do programa e da emissora, o 
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apresentador é o próprio show, a própria exibição, o responsável por manter o olhar do 

telespectador o mais atento possível. 

A presença de um âncora reforça conforto não importando quanto os 

acontecimentos sejam inesperados, fora do comum ou exóticos, podem ser canalizados 

assumindo uma aparência familiar. O âncora é uma figura urbana e é digna de confiança 

do espectador, pois a forma de apresentação da notícia depende se sua plausibilidade e 

de sua dignidade.  

Em seu trabalho, o âncora requer muita discrição, ou seja, ele deve ser neutro 

abandonar a linha emocional, ter controle sobre si, possuir discernimento em relação ao 

que está informando sem manifestar sua própria opinião. Baseando-se em GOFFMAN, 

(2007) ele explica que:  

 

O âncora é dotado de autocontrole, consegue suprimir sua resposta emocional 

a seus problemas pessoais e companheiros quando cometem erros na plateia, 

ao instigar sentimentos adversos ou hostilidade para com ele. É capaz de rir 

de assuntos considerados sérios e deixar levar a sério assuntos humorísticos 

(GOFFMAN, 2007, p.198). 

 

 

“O apresentador ao falar olhando para a câmera estabelece um vínculo direto 

com o telespectador, olhando-o nos olhos. Recurso que torna o discurso mais real, como 

se o telespectador estabelecesse um laço com o apresentador”. Conforme MACHADO 

2000, apud ROSÁRIO a seriedade e confiança no telejornal constroem-se também nas 

imagens, que acompanham as narrativas dos apresentadores, bem como nos tantos 

sujeitos-repórteres e entrevistados que ajudam a construir os sentidos das notícias com 

suas tantas performances e “vozes”.  

“As qualidades exigidas de um âncora são muitas; ele é editor, é produtor, 

pauteiro, é apurador e também repórter, é um profissional raríssimo, e portanto bastante 

valorizado em qualquer mercado” (CURADO, 2002, P.55). O profissional âncora 

associa suas virtudes do bom jornalista possui empatia e autoridade do repórter de vídeo 

associadas a grande capacidade gerencial, amarra as notícias umas nas outras, 

encadeando o programa numa só linguagem, fazendo ele próprio a identidade do jornal. 

Amarra as notícias umas nas outras encadeando o programa numa só linguagem, por 

isso mantém um estilo uniforme “a cara do jornal”. 

 

O âncora conhece toda a cadeia de produção jornalística e é, 

indiscutivelmente, pessoa com ascendência e autoridade na equipe. Ele não é 

importante porque é o principal contato da audiência com o programa, mas 
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pela liderança, coordenação e pelo profundo entendimento da sua 

circunstância e dos interesses públicos (CURADO, 2002, p. 54-55). 

 

“Os sentidos de seriedade competência e objetividade também transparecem 

indicados tanto na construção verbal da notícia, como no tom da voz, na expressão 

facial, na postura e no figurino”. Para MACHADO 2000, apud ROSÁRIO, 2006, isso 

tudo é sem dúvida reforçada pelos enquadramentos e ângulos que se articulam para 

formar um ponto de vista dirigido (2006, p.9).  

 

2.4.1. Âncora de Telejornalismo 

 

“O telejornal é o gênero que integra maior número de formas televisuais como: 

anúncios, reportagens, resultados de pesquisas e investigações, entrevistas, minidebates, 

análises de especialistas” (CHARAUDEAU, 2006, p. 227). A maior parte de 

informações é divulgada nos telejornais, o pivô responsável pela encenação do mesmo é 

o âncora ou apresentador, exerce uma dupla função de interface entre o mundo 

referencial e o telespectador. 

MACHADO (2003) explica que o “telejornal é construído e organizado através 

da coleta de fatos, sendo este processo detalhado e contínuo”. É uma colagem de 

depoimentos e fontes numa sequência sintagmática, mas jamais chega a constituir um 

discurso suficientemente unitário, lógico ou organizado a ponto de ser considerado 

“legível” como alguma coisa “verdadeira” ou “falsa”, suas informações são veiculadas 

nesse gênero televisual, e constituem um processo em andamento (2003, p.110). 

“A função do jornalista é transmitir informação, essa informação é composta por 

um conjunto de acontecimentos ou saberes que preexistem ao ato de transmissão. O 

jornalista deve coletar os acontecimentos e os saberes e não criá-los, antes de tratá-los e 

transmiti-los”. CHARAUDEAU (2006) posto isto, descreve os dois papéis 

fundamentais do jornalista é o de: pesquisador-fornecedor da informação e o de 

descritor-comentador da informação (2006, p.74). 

Mídia diversão e lazer não se resumem em televisão, mas sim em informação, 

determina a importância de notícias atuais tornando-se o centro da comunicação e 

obrigando os meios em particular a imprensa a segui-la. O telejornalismo foi 

conquistando o público e se adequando as novas tecnologias e necessidades do público 

alvo, portanto RAMONET (1999) registra que: 
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Se a televisão assim se impôs, foi não só porque ela apresenta um espetáculo, 

mas também porque ela se tornou um meio de informação, mais rápido do 

que os outros, tecnologicamente apta desde o fim dos anos 80, pelo sinal de 

satélites a transmitir imagens instantaneamente, a velocidade da luz. 

Tomando a dianteira na hierarquia da mídia, a televisão impõe os outros 

meios de informação, suas próprias perversões em primeiro lugar com seu 

fascínio pela imagem. E com esta ideia básica: só com o visível merece 

informação; o que é visível e não tem imagem não é tele visável, portanto 

não existe midiaticamente (RAMONET, 1999, p.27). 

 

 

O noticiário possui uma estrutura chamada “espelho”. Apresentado de forma 

concisa, distribuído a todos os profissionais participantes da operação do programa.  

Para o autor “o espelho sintetiza a organização do telejornal em blocos, a ordem das 

matérias em cada bloco, bem como dos intervalos comerciais, das chamadas e do 

encerramento”. Sua elaboração é coordenada pelo editor-chefe ou editor responsável do 

informativo (REZENDE, 2000, p.146). 

“O lugar onde se dão atos de enunciação a respeito dos eventos é o telejornal”, 

ressalta MACHADO (2003). Sujeitos falantes diversos se sucedem, se revezam se 

contrapõem uns aos outros, praticando atos de fala que se colocam nitidamente com o 

seu discurso em relação aos fatos relatados. O autor cita ainda a forma de apresentação 

do âncora ao passar a informação ao telespectador pois, 

 

O telejornal é uma montagem de vozes, muitas delas contraditórias, e sua 

estrutura narrativa não é suficientemente poderosa para ditar a qual voz nós 

devemos prestar mais atenção, ou qual delas deve ser usada como moldura 

para, através dela entender o resto (MACHADO, 2003, p.104). 

 

 

 

A narrativa do telejornal deve despertar e prender a atenção do telespectador, em 

relação à notícia que está sendo divulgada, a voz e a expressão usada pelo âncora dará à 

informação seu devido valor perante ao receptor.  

O âncora tem vários papéis no telejornal, além de manter o domínio da gestão 

midiática e anunciar. CHARAUDEAU (2006) define estes papéis como um pólo 

organizador do processo evenemencial: a “função de guia” passar a palavra para 

correspondentes, a “função de organizador” das retransmissões retoma cada fala para 

um comentário, a “função de orientador” mostra já conhecer a informação e entrevista 

especialistas traçando roteiro para interrogá-los, a “função de moderador” entrevista 

personalidades da política da cultura e esportivo, se colocando no lugar do telespectador 

cidadão, e a “função de delegado” demonstra preocupações de um cidadão participante 

da vida social (2006, p.230). 



19 
 

Segundo REZENDE (2000) “O telespectador não pode fazer com que o 

telejornal retroceda para rever e decodificar uma notícia mal compreendida. Se a 

mensagem não for detectada e decifrada naquele momento, o esforço do comunicador 

será em vão”. Portanto, a linguagem do apresentador deve ter extrema clareza ao 

comunicar um fato, pois o mesmo não pode ser repetido duas vezes ao receptor (2000, 

p.82). 

 

2.4.2. Âncora de Entretenimento 

 

Impressionar e entreter, exibir-se para chamar a atenção do telespectador, atrair 

pela beleza, possuindo aspectos estéticos e históricos direcionados ao domínio da 

programação televisiva.  

O espetáculo relaciona-se com a tevê primeiramente por que põem em operação 

os sentidos da visão e da audição, deixando de lado o tato e o olfato, segundo 

REQUENA, 1995, apud ROSÁRIO 2004, devido à distância que se estabelece entre o 

espectador e a exibição em si, seja assistindo ou ouvindo, o espetáculo possui um único 

e grande dever de entreter e ao mesmo tempo comunicar (2004, p.5). 

“Entretenimento, prazer, lazer, turismo nas sociedades atuais possuem cada vez 

mais importância, e as pessoas querem ter acesso a eles”. Como aponta TRIGO (2003) é 

uma demanda que exige pessoas bem preparadas para atuar nesses campos. Produtores, 

gestores e consumidores de lazer, turismo e entretenimento formam uma categoria de 

profissionais usuários diferenciados, com exigências e habilidades específicas (2003, 

p.213). 

O resultado do projeto do modo de produção existente é na sua totalidade o 

espetáculo. Ele não é complemento ao mundo real, um adereço decorativo. “É o coração 

da irrealidade da sociedade real sob todas as suas formas particulares de informação ou 

propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o 

modelo presente da vida socialmente dominante” DEBORD (2002, p.6).  

Os jornalistas têm óculos especiais a partir das quais veem certas coisas e não 

outras; veem de certa maneira as coisas que veem. Eles operam uma seleção e uma 

construção do que é selecionado. Portanto, em relação ao entretenimento BOURDIEU 

(1996) afirma que, 

O entretenimento não se resume somente em diversão, mas também com um 

princípio de seleção na busca do sensacional do espetacular, ou seja, a 

televisão convida a dramatização no duplo sentido: põe em cena imagens um 
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acontecimento e exagera lhe a importância, a gravidade e o caráter dramático, 

trágico, pois entreter distingui-se de diversas formas (BOURDIEU, 1996, 

p.25). 

 

 

 

Segundo o autor uma questão importante durante uma apresentação eficaz é a 

maneira de lidar com a adversidade. “Um apresentador eficiente precisa não apenas 

apresentar uma diversidade de conteúdos e tópicos, como também interagir de maneira 

efetiva com pessoas de diferentes origens, culturais e profissionais. Isso pressupõe o 

enfoque nos aspectos do processo do ensino e da aprendizagem” DILTS (1997, p.25). 

 No jornalismo de entretenimento o fator de grande importância são as imagens. 

“O público acostumado com o sucesso da televisão e com a internet, aceita a notícia de 

melhor montagem cênica, ou seja, quanto mais se aproximar da estética do “ao vivo”, 

maior o potencial de divertimento” (DEJAVITE, 2006, p.68). É compreensível que 

linguagens e estratégias cinematográficas sejam utilizadas nas narrativas televisionadas, 

pois a forma de filme enfatizada pelos diferentes modos de enquadramento corte e ritmo 

– destaca o curioso, o insólito e o impressionante.  

“O entretenimento sempre acompanhou a humanidade e sempre teve múltiplas 

faces culturais é uma espécie de satisfação arraigada na alma da população, que assume 

uma popularidade acentuada pela sua organização como atividade de massa que se 

divulgou pelos norte-americanos, o que tem gerado a impressão de que se trata de uma 

criação daquela cultura”. Para TRIGO (2003) a popularidade do entretenimento se deve, 

porque entreter já é parte do dia a dia das pessoas, não importa sua origem, mas a 

satisfação transmitida. Criar e recriar atividades prazerosas da vida humana, sempre de 

acordo com as culturas nas quais se banham e das quais emergem (2003, p.11). 

Funções do lazer associadas à realidade dos meios de comunicação; entre elas, 

as de distração, evasão e escapismo – tradicionalmente pejorativas – e as menos óbvias 

de equilíbrio e integração à macroestrutura social, relacionadas ao entretenimento, 

DEJAVITE (2006) explica que; 

 

O entretenimento e a função de recreação permite que as pessoas participem 

de atividades recreativas, culturais e sociais. E dentro desse cenário, os 

veículos de comunicação de massa acabam difundindo informações, ao 

mesmo tempo distraem a audiência. Esse papel pode ser considerado de 

equilíbrio, um meio para suportar as disciplinas, obrigações e coerções 

necessárias à vida social (DEJAVITE, 2006, p.49). 
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 Certas propagandas que o telespectador assiste na tevê causam uma espécie de 

encantamento, principalmente se é algo criativo e divertido. Assuntos interessantes e 

curiosos são formas de entreter e se inserem no espetáculo. 

“Antigamente não existia entretenimento na tevê, a não ser jantares, e conversas 

entre familiares, a família toda se reunia, mas cada um em seu lugar. Ao trazer o 

entretenimento a televisão enriqueceu enormemente a comunicação, sendo o maior 

meio de comunicação de massa mesmo com a internet e que todos têm acesso”. 

CASHMORE (1998) apresenta a ideia sobre televisão;  

 

A televisão fascina e assusta. Suas mensagens parecem querer ocupar todas 

as frestas e poros da sociedade. Os conceitos e espaço se relativizam, o 

mundo fica menor e o que era distante fica próximo (CASHMORE, 1998, 

p.07). 

  

   

 “A indústria relativamente nova que está começando a conectar-se com as novas 

possibilidades tecnológicas para atingir cada vez mais a sociedade e os mercados reais, 

imaginados ou virtuais chama-se entretenimento” (TRIGO, 2003, p.22). Entreter nada 

mais é do que representação, imagens e simulações que gera lucros, para as massas 

significam novas possibilidades de diversão e de emoções pré-fabricadas. O espetáculo 

abarca o mundo. Até mesmo eventos não programados transformam-se em 

entretenimento e reproduzem-se exponencialmente.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Natureza da Pesquisa  

 

A pesquisa qualitativa é realizada quando se tem um problema e não se tem 

informações para solucioná-lo. É um conjunto de ações, propostas para solucionar um 

problema através de procedimentos racionais e sistemáticos. 

Como define GIL, (2002) “A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais 

como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de 

pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação”. O autor leva em 

consideração múltiplos significados, motivos, aspirações, crenças e especialmente, 

valores e atitudes, com fundamental importância para o comportamento de âncoras de 

telejornais e programas de entretenimento como estudado nesta pesquisa (2002, p. 133). 

Neste tipo de pesquisa como afirma MORESI, (2003) o ambiente natural é a 

fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Desta forma a 

pesquisa é descritiva, os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem. Considera-se que há 

uma relação entre o mundo real e o sujeito que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa, não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas (2003, p. 9). 

 A pesquisa social é um processo formal e sistemático para desenvolver o 

método científico que tem como objetivo fundamental descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos descreve (GIL, 2006, 

p.42). Esta conceituação define a pesquisa social como processo que utiliza a 

metodologia científica, para obtenção de conhecimentos no campo da realidade social. 

 

3.2. Técnica da Pesquisa 

Nesta seção iremos abordar técnicas de Análise de Discurso, com intuito de 

descrever, explicar e avaliar todos os procedimentos em relação ao objeto de estudo. 

 

3.2.1 Análise de Discurso 

 

Nesta pesquisa usou-se como técnica norteadora a Análise de Discurso. Esta 

técnica conforme PINTO (2002) procura descrever, explicar e avaliar criticamente os 

processos de produção, circulação e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos 
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na sociedade. “A análise de discurso não se interessa tanto pelo que o texto diz ou 

mostra, pois não é uma interpretação semântica de conteúdos, mas sim em como e 

porque o diz e mostra” (PINTO, 2002, p. 27). 

O âncora tem automaticamente o poder de produzir sentidos e influenciar 

telespectadores com seu modo de dizer; algumas estratégias como conduzir a narrativa e 

construir vínculos com seus receptores. “O analista de discurso precisa ter a sua 

disposição conhecimentos e técnicas de análise linguística e semiológicas adequados a 

sua tarefa” (PINTO, 2002, p. 27). Para o autor, a visão analítica, os modos de dizer 

podem ser comparados a modos de mostrar (universo de discurso em jogo no processo 

comunicacional), modos de interagir (identidades e relações assumidas pelos 

participantes no processo comunicacional), e modos de seduzir (busca de consenso pela 

qual se distribuem afetos positivos e negativos ligados ao discurso em jogo). 

Para definir os discursos como práticas sociais (PINTO, 2002, p.28) implica que 

a linguagem verbal e as semióticas para os textos construídos, são partes do contexto 

sócio-histórico não tendo ligação a pressões sociais. O autor afirma que: 

 

O discurso tem papel fundamental na reprodução, manutenção ou 

transformação das representações que as pessoas fazem e das relações e 

identidades com que se definem numa sociedade, pois é por meio dos textos 

que se travam as batalhas que, no nosso dia-a-dia, levam os participantes de 

um processo comunicacional a procurar dar a última palavra, isto é, a ter 

reconhecido pelos receptores o aspecto hegemônico do seu discurso. 

(PINTO, 2002, p. 28). 

 

 

 PINTO, (2002) ressalta ainda que na enunciação da Análise de Discurso, todo o 

texto é híbrido ou heterogêneo, no sentido de que ele é sempre um tecido de vozes ou 

citações, cuja autoria que pode ser marcada ou não, vindas de outros textos 

preexistentes, contemporâneos ou do passado (2002, p.31). 

 Ao se tratar da composição de texto e imagem na Análise de Discurso (VERÓN, 

2004, p.169) fala que “a imagem nunca pode ser analisada em si mesmo; ela não é 

separável dos elementos linguísticos que a acompanham e a comentam”. A fotografia, 

por exemplo, já faz circular um discurso, e quando combinado com o texto ambos se 

unem para adquirirem força de sentido. Os sentidos identificados pressupõe relacionar 

os signos na construção da mensagem. 

 Conforme PINTO (2002) a análise de discurso defende a ideia de qualquer 

imagem, mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico, deve sempre ser 
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considerada como sendo um discurso, recusando a categoria de “signos icônicos” ou 

“ícones” em que são em geral classificados pelo semiólogos (2002, p.37). 

 A mediação se faz na correspondência entre o receptor e a mídia, entre os 

sentidos que são pré-estabelecidos pelo enunciador e pelo destinatário através das 

mensagens. “A imagem de imprensa testemunhal está estreitamente ligada à um 

discurso informativo que constrói o seu real “a atualidade” como nitidamente separado 

do discurso em si” (VERÓN, 2004, p.169). Para o autor a imagem é carregada de um 

significado testemunhal ampliado, ela produz a mediação e permite falar a nós o público 

da atualidade. 

 

Quaisquer que sejam os conjuntos de significados construídos pelos 

discursos, eles só podem ser eficazes se eles nos recrutam como sujeitos. Os 

sujeitos são, assim, sujeitados ao discurso e devem, eles próprios, assumi-lo 

como indivíduos que, dessa forma, se posicionam a si próprios. As posições 

que assumimos e com as quais nos identificamos constituem nossas 

identidades (WOODWARD, 2000, p.55). 

 

 

 

 Identidade e diferença são resultados de um processo de produção simbólica e 

discursiva. “A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que 

sua definição discursiva e linguística está sujeita a vetores de força, a relações de poder. 

Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas”. 

(WOODWARD, 2000, p.81) conforme o autor, a disputa entre a identidade e diferença 

nos grupos sociais não é somente pelo poder, mas por outros recursos simbólicos e 

materiais da sociedade. 

 No discurso midiático só é possível produzir sentido de acordo com as 

objetividades e subjetividades através da apropriação das mensagens, pois a mesma é 

ponte de ligação que produz os fluxos de significados. “Uma mensagem nunca produz 

automaticamente um efeito. Todo discurso desenha um campo de efeitos de sentido e 

não um único efeito” (VERÓN, 2004, p 216). Assim, se constitui a certeza com a 

fragilidade de interpretar os efeitos possíveis do discurso diante a multiplicidade de 

usos. Portanto;  

 

Um discurso é um espaço habitado, cheio de atores, de cenários e de objetos, 

e ler “é movimentar” esse universo, aceitando ou rejeitando, indo de 

preferência para a direita ou para a esquerda, investindo maior ou menor 

esforço, escutando com um ouvido ou com dois (VERÓN, 2004, p.236). 
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 Segundo VERÓN (2004) conforme a imagem que é visualizada o receptor sente 

mais ou menos o desejo de estabelecer uma relação, a maneira como o trata, a distância 

ou a intimidade que lhe propõem (2004, p.236). 

 

3.3. Objeto Empírico 

A pesquisa tem como objeto empírico a jornalista e apresentadora Fátima 

Bernardes como âncora no Jornal Nacional, e apresentadora no seu Programa Encontro. 

 

3.3.1. Fátima Bernardes  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_Bernardes 

Fátima Gomes Bernardes Bonemer (figura 1) nasceu no Rio de Janeiro em 17 de 

setembro de 1962, nasceu no bairro carioca do Vaz Lobo, mas sua família mudou-se 

para o Méier. Aos sete anos Fátima começou a cursar balé e, mais tarde a cursar 

jornalismo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) queria ser crítica de 

dança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1983 começou a trabalhar no Jornal O Globo como repórter de um caderno 

regional. Em fevereiro de 1987 entrou para a Rede Globo de Televisão após ser 

aprovada em um curso de telejornalismo da emissora. Meses depois passou a apresentar 

o RJTV. Em maio de 1989 assumiu a apresentação do Jornal da Globo ao lado de 

Eliakin Araújo e em julho de 1989 passou a dividir a bancada com William Bonner que 

viria a se tornar seu marido a partir de 1990. 

 

Figura 1: A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes. 

Fonte: http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/ricardofeltrin/1048984-

globo-deve-deixar-estreia-de-fatima-bernardes-para-o-segundo-

semestre.shtml 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_Bernardes
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/ricardofeltrin/1048984-globo-deve-deixar-estreia-de-fatima-bernardes-para-o-segundo-semestre.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/ricardofeltrin/1048984-globo-deve-deixar-estreia-de-fatima-bernardes-para-o-segundo-semestre.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/ricardofeltrin/1048984-globo-deve-deixar-estreia-de-fatima-bernardes-para-o-segundo-semestre.shtml
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Em 1993 começou a apresentar a revista eletrônica Fantástico, ao lado de Celso 

Freitas e Sandra Annenberg. Em 1º de abril de 1996 assumiu a edição e apresentação do 

Jornal Hoje, voltando ao Fantástico em 1997, formando dupla com Pedro Bial. 

 Em 21 de Abril deu à luz aos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, e pouco 

tempo depois em março de 1998 se tornou âncora do Jornal Nacional o principal 

telejornal da emissora ao lado do marido William Bonner, cargo que ocupou até 5 de 

Dezembro de 2011. Neste cargo destacou-se entre outras coisas por ser a enviada da 

Rede Globo para a Copa do Mundo de Futebol. Fátima Bernardes também é recordista 

pelo prêmio cedido pelo Programa Domingão do Faustão “Os melhores do ano” 

garantindo cinco estatuetas no decorrer dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2012. 

 Em 1º de Dezembro de 2011, a Rede Globo anunciou em uma coletiva de 

imprensa mudanças na apresentação do Jornal Nacional. Após quase 14 anos Fátima 

Bernardes deixou a bancada do telejornal em 5 de Dezembro de 2011 para, segundo 

palavras dela, realizar um novo sonho: fazer um programa que já tem seu formato e que 

entrou na grade da Rede Globo em 2012. Quem entrou no Jornal Nacional para dividir a 

apresentação com William Bonner foi a também apresentadora e jornalista Patrícia 

Poeta que estava há cinco anos no Fantástico.  

Com a chegada da notícia Fátima comentou para a coletiva de imprensa sobre a sua 

mudança:  

“O que eu posso adiantar é que eu continuarei com funções jornalísticas. Este 

programa não é parecido com nenhum outro que está no ar. É um sonho antigo que eu 

vinha amadurecendo. Este ano em abril, entreguei um resumo do que eu queria fazer e 

fiquei muito feliz quando soube que o projeto agradou. Já estamos trabalhando com o 

núcleo bem pequeno, mas já a partir da próxima semana a implementação desse 

programa será acelerada, agora por questões estratégicas, ainda não posso contar nada 

sobre a estrutura, cenário, locação, horário, ou dia da semana”. 

 

  



27 
 

3.3.2.  Jornal Nacional 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_Nacional 

O telejornal Jornal Nacional (figura 2) entrou no ar no dia 1 de setembro de 1969 

com a apresentação de Hilton Gomes e Cid Moreira. O JN foi o primeiro programa 

gerado no Rio de Janeiro em rede nacional através da Embratel. O nome deriva de seu 

primeiro patrocinador o Banco Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Os apresentadores abriram a primeira edição do JN anunciando: “O Jornal 

Nacional da Rede Globo, um serviço de notícias integrando o Brasil novo, inaugura-se 

neste momento: imagem e som de todo o país”. “É o Brasil ao vivo aí na sua casa”. Boa 

noite!. 

 Na época, o telejornal era o único programa da recém-criada TV Globo exibido 

em via satélite entre 19h45 até 20h15, pois a Globo no Rio de Janeiro exibia 

normalmente a programação, com novelas e séries, pois havia poucas afiliadas (que 

exibiam as programações gravadas por até uma semana de atraso em relação da rede), 

que só exibia o telejornal ao vivo. Na mesma época Márcia Mendes foi a primeira 

mulher a apresentar o Jornal Nacional em oito de março. 

 O JN se tornou em alguns anos o mais importante noticiário brasileiro, 

alcançando altos índices de audiência. Durante a década de 1970, por interesse próprio, 

o telejornal deu ênfase à cobertura internacional e aos esportes. 

 

 

Figura 2: Cid Moreira e Hilton Gomes na bancada do Jornal Nacional, 1971. 
Ronaldo Fonseca/Agência O Globo 

Fonte: http://www.diariodesorocaba.com.br/site2010/noticia2.php?id=2124 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_Nacional
http://www.diariodesorocaba.com.br/site2010/noticia2.php?id=2124
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 Em 1977 Glória Maria se torna a primeira repórter do Brasil a entrar no ar ao 

vivo. Na ocasião foram inaugurados equipamentos portáteis para geração de imagens. 

 Em 1978, o filme 16 mm começa a ser substituído com a instalação da ENG, 

(Eletronic News Gathering), que permite a edição eletrônica de videoteipe, e a edição 

em VT aumentou a velocidade do telejornalismo. 

 Em 1983 houve novas mudanças o Jornal Nacional ganhou a sua primeira 

vinheta eletrônica. A dupla de apresentadores também muda: no lugar de Sérgio 

Chapellin, que apresentava o JN com Cid Moreira, deu lugar a Celso Freitas, que já 

apresentava eventualmente o jornal. Cid e Celso ficaram juntos no JN até 1989. 

 Em 1989 o JN estreia abertura e cenários novos, onde os símbolos do programa 

deixam de ter molduras e passam a tomar todo o fundo do cenário. 

 Na década de 1990, a qualidade do telejornalismo praticado pela emissora 

apresentou mudanças. O Jornal Nacional passou a apresentar grandes furos de 

reportagem, como a violência policial na Favela Naval em Diadema, a entrevista com 

Paulo César Farias, no período em que se encontrava foragido, a apuração de casos de 

fraudes na previdência social com a prisão de Jorgina de Freitas, o escândalo dos 

precatórios entre outros, consolidando a audiência do público do telejornal. 

 Em 1991, pela primeira vez uma guerra foi transmitida ao vivo, a Guerra do 

Golfo. Em 1994, pela primeira vez uma cobertura da Copa do Mundo é ancorada ao 

vivo do país sede, os Estados Unidos. Também em 1994, o Jornal Nacional completa 25 

anos. 

 No dia 15/03/1994, por determinação da justiça, a Globo foi obrigada através do 

Jornal Nacional a ler um direito de resposta do então governador do Rio de Janeiro 

Leonel Brizola a acusações feitas pelo próprio Jornal da Globo. 

 Em 1996, Cid Moreira (que apresentava o telejornal desde sua estreia) e Sérgio 

Chapellin passam a bancada para William Bonner e Lillian Wite Fibe, e em 1998, 

Fátima Bernardes substitui Lillian Wite Fibe e forma a dupla que esteve no ar até 2011, 

com William Bonner.  

 Em 2000, o JN muda o cenário de estúdio e começa a ser apresentado de dentro 

da própria redação, o que dá a sensação de interação. 

 Em 2001, o JN foi indicado ao Emmy devido à cobertura dos atentados de 11 de 

setembro; o programa conquista o prêmio Esso de Jornalismo, na estreia da categoria 

telejornalismo, com o trabalho “Feira de Drogas”, e neste ano também estreou o site do 

Jornal Nacional. 
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 Nas eleições 2002, inovou realizando entrevistas ao vivo no próprio cenário, 

com quatro candidatos a Presidência. 

 Em 2006, num link direto com a Estação Espacial Internacional, William Bonner 

entrevistou o astronauta Marcos Pontes, primeiro brasileiro a viajar no espaço. No 

mesmo ano, Pedro Bial apresentou a Caravana JN, que durante dois meses fez 

reportagens sobre as eleições por todo o Brasil. A cada duas semanas, o JN foi 

apresentado, ao vivo, por William Bonner e Fátima Bernardes, de uma cidade 

representativa de sua região. 

 Em 2007, o JN fez reportagens especiais sobre a vinda do Papa ao Brasil, sobre a 

tragédia da TAM, e sobre o Pan do Rio de Janeiro.  

 Em 2008, a cobertura do sequestro de Eloá Pimentel pelo ex-namorado fez o JN 

ser indicado pela quinta vez em sete anos ao Emmy Internacional, o Oscar de televisão 

mundial. Neste ano o JN cobriu também a eleição de Barack Obama, as enchentes em 

Santa Catarina ao vivo, e a Crise Financeira Mundial. 

 Em 2009, o JN completou 40 anos, cobriu a recuperação econômica mundial, a 

queda do voo Air France, a gripe H1N1 e a morte de Michael Jackson. 

 Em agosto de 2010, o jornal inicia seu projeto das eleições, com o JN no Ar, que 

através de um avião visitou cidades dos 26 Estados e do Distrito Federal. O projeto foi 

lançado na cidade de Macapá. No ano seguinte, o projeto se tornou fixo.  

 Em três de junho de 2011, o JN entrevistou com exclusividade o então ministro-

chefe da Casa Civil Antonio Palocci, 18 dias depois de o político ser acusado de que 

teria ampliado seu patrimônio em 20 vezes entre 2006 e 2010, a entrevista foi exibida 

com vários minutos de duração, o que fez o editor chefe e apresentador do jornal, 

William Bonner, encurtar vários blocos grandes do JN. 

 Em seis de agosto de 2011, o apresentador titular do JN, William Bonner e a 

então titular Fátima Bernardes, leram no último bloco do Jornal Nacional deste dia um 

resumo de um documento com princípios editoriais das Organizações Globo. Uma carta 

das Organizações Globo, Roberto Irineu Marinho, e dos vices João Roberto Marinho 

apresenta o documento. 

 Em 1º de Dezembro de 2011, a Rede Globo anunciou em uma coletiva de 

imprensa mudanças na apresentação do Jornal Nacional, Fátima Bernardes deixava a 

bancada para a também apresentadora e jornalista Patrícia Poeta para dividir a 

apresentação com William Bonner. Em cinco de Dezembro de 2011, Patrícia assume as 

funções de Fátima além de ser editora-executiva do Jornal Nacional. 
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 No dia 18 de março de 2013 um problema técnico fez o JN ficar sem apresentar 

ao público as manchetes do dia, exibido na abertura do jornal. Durante o erro, além de a 

tela ter ficado escura, foi feito o efeito “Fast foward” (que acelera a imagem), 

distorcendo a voz da apresentadora Patrícia Poeta. Sem a apresentação do que seria 

noticiado naquela edição, entraram William Bonner e Patrícia Poeta ao vivo. O 

apresentador disse em improviso; “A abertura do Jornal Nacional foi totalmente 

prejudicada por um problema técnico, mas vamos começar assim mesmo o Jornal 

Nacional sem as manchetes do dia”. 

 Sem sombra de dúvida o Jornal Nacional é um dos telejornais mais assistidos e 

reconhecidos nacionalmente. 

 

3.3.3. Programa Encontro  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Encontro_com_F%C3%A1tima_Bernardes 

O Encontro com Fátima Bernardes (figura 3) estreou no dia 25 de junho de 

2012, logo após o programa Bem Estar. O programa é um grande encontro antenado 

com o mundo diário, pulsante e ao vivo. Um programa que mistura informação, 

matérias de comportamento, e prestação de serviço, humor, música e interatividade com 

o público, em um tom informal que privilegia a conversa. O programa enfoca histórias 

comuns relacionadas a assuntos do dia a dia e fatos ocorridos no Brasil e no mundo. A 

direção do programa Encontro fica por conta de Maurício Farias e Fabrício Mamberti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A apresentadora Fátima Bernardes no palco do Programa Encontro.  
Fonte: http://batalhadoibope.com/2013/02/25/globo-escala-boninho-para-

salvar-programa-de-fatima-bernardes/ 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Encontro_com_F%C3%A1tima_Bernardes
http://batalhadoibope.com/2013/02/25/globo-escala-boninho-para-salvar-programa-de-fatima-bernardes/
http://batalhadoibope.com/2013/02/25/globo-escala-boninho-para-salvar-programa-de-fatima-bernardes/
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No estúdio, Fátima Bernardes interage com os convidados que podem ser 

selecionados de acordo com o assunto do dia, incluindo especialistas em determinado 

tema, uma plateia de 60 pessoas, de todas as idades e classes. O bate- papo no estúdio e 

entrevistas pré-gravadas nas ruas conduz o programa. Reportagens, jogos, debates, 

participação do auditório e de quem está em casa dão a tônica do Encontro. 

 A apresentadora conta com uma equipe fixa de colaboradores. O jornalista Lair 

Rennó informa notícias em tempo real, interagindo com os internautas. O comediante 

Marcos Veras dá o toque de humor aos temas abordados, seja presente no estúdio ou em 

matérias pré-gravadas nas ruas. 

 Todas as quintas-feiras, o Encontro com Fátima Bernardes tem a música como 

tema. Diferentes músicos se apresentam no palco do programa, interagindo com a 

plateia, os convidados e a apresentadora, e discorrendo sobre o gênero, o estilo, os 

movimentos, ou as tendências musicais enfocadas do dia. O público pode enviar 

sugestões de temas à produção. Já foram apresentados, entre muitos outros, programas 

temáticos sobre trilhas sonoras de novelas, música de festa, ritmos do subúrbio, canções 

que marcaram relacionamentos, música baiana, associações como música e futebol etc. 

O músico Branco Mello participa como colunista. 

 O jornalismo tem espaço importante no programa com a participação dos 

âncoras dos telejornais das diferentes praças e dos correspondentes internacionais. No 

primeiro ano, a repórter Lilia Teles era responsável por matérias especiais sobre temas 

do dia e, eventualmente, ia ao palco contar os bastidores do que vira. 

 As repórteres Gabriela Lian, de São Paulo, e Aline Prado, do Rio de Janeiro, 

fazem entradas ao vivo mostrando o que é relevante em cada local. As matérias têm 

características de documentário. As reportagens são um fator de provocação para boas 

histórias, que se desenvolvem no estúdio, conduzidas por Fátima Bernardes. 

 Na semana da estreia, assuntos sérios como o tema adoção foi discutido, risadas 

no palco foram dadas graças ao bom humor de Marcos Veras e Victor Sarro e grandes 

celebridades como Ronaldo Fenômeno, Leandro Hassum e Vanessa da Mata marcaram 

presença no programa. 

 Os mais diversos temas são abordados no programa, como pontualidade; os 

conflitos que a beleza pode causar; briga de vizinhos, ciúmes da ex-mulher, amor 

proibido; redução alimentar, enquetes realizadas no site do programa ajudam a 

alimentar as pautas, com questões como: “Quem está com a razão: o pai ou a mãe?” Etc. 
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Além disso, especialistas dão dicas sobre variados assuntos como passar em um 

concurso, como não cair em uma cilada na hora de fazer um empréstimo, entre outros. 

 Várias personalidades já foram sabatinadas por Fátima Bernardes no programa. 

A apresentadora usa a desenvoltura, o carisma e a longa experiência como jornalista 

para extrair boas conversas da interação com seus convidados, entre os quais se incluem 

atores, jornalistas, músicos, atletas, escritores entre diversos outros profissionais. 
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4. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1. CENOGRAFIA 

 

a) No Jornal Nacional 

 

O Jornal Nacional (figura 4) faz uso do cenário padrão na cor azul. Os dois 

apresentadores estão atuando na bancada com computadores embutidos e scripts para 

uso dos âncoras. Ao fundo da bancada percebe-se visivelmente a redação da central de 

jornalismo da TV Globo em atividade e sete painéis de 12 metros de largura presos ao 

teto que, no final, formam um grande mapa-múndi estilizado, com o Brasil no centro.      

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A cor azul usada remete para um cenário de tranquilidade, pois dá aspecto de 

profundidade e sensação de movimento para o infinito conotando a grandiosidade do 

telejornal em vários aspectos. 

   Com relação a ter dois apresentadores na bancada, podemos interpretar que os 

dois jornalistas juntos, representam também um casal de sucesso que deu certo, tanto na 

vida profissional quanto na vida pessoal. Já a bancada e os computadores, indicam um 

local de trabalho e de credibilidade dos apresentadores. 

Figura 4: Vista geral do cenário, William Bonner e Fátima Bernardes na 
bancada do JN e ao fundo a sala de redação. 

Fonte: http://www.diariodocentrodomundo.com.br/sobre-os-18-minutos-do-
jornal-  nacional/jornal-nacional-ibope-01g/ 

 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/sobre-os-18-minutos-do-jornal-%20%20nacional/jornal-nacional-ibope-01g/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/sobre-os-18-minutos-do-jornal-%20%20nacional/jornal-nacional-ibope-01g/
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O cenário ao permitir a visibilidade da redação ao fundo, remete que as notícias 

são fruto de um trabalho de jornalistas que compõem as notícias apresentadas no 

telejornal, dando características de verdade, agilidade, confiança, intelectualidade e 

advertência. Esta presença de um corpo social trabalhando para o jornal nacional é 

conectada, neste cenário ao mundo e ao Brasil através dos mapas de fundo sinalizando 

que o JN tem cobertura nacional e internacional, ou seja, é globalizado. 

Especificamente no estudo sobre a âncora Fátima Bernardes, à visão geral de 

quem assistia o telejornal, o cenário visto na tela era a jornalista  sentada ao lado direito 

da bancada. Era possível somente visualizá-la da cintura para cima devido à bancada, 

onde ela se mantinha durante todo o tempo de apresentação do JN.  

Neste contexto, a figura da jornalista Fátima Bernardes é mais um elemento que 

compõe o cenário. Ela não era a protagonista. Pelo contrário, a cena era dividida com o 

companheiro de apresentação, o jornalista Wiliam Bonner. Juntos, o casal de jornalistas 

agrega ao cenário saber, informação e de quebra, uma imagem de “casal vinte”.  

 

b) No Programa Encontro 

 

No atual programa (figura 5) o cenário é composto por 360 graus de paredes 

coloridas, um telão de led, sofá moderno para os convidados e um total de sessenta 

cadeiras para acomodar o público no auditório, além de uma cadeira feita com bonecas 

para a apresentadora Fátima Bernardes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

Figura 5: Vista geral do cenário do Programa Encontro. 

Fonte:http://redeglobo.globo.com/sp/tvtribuna/vitrine/platb/2013/06/06/fati
ma-bernardes- comemora-novo-cenario-do-encontro/ 

 

http://redeglobo.globo.com/sp/tvtribuna/vitrine/platb/2013/06/06/fatima-bernardes-%20comemora-novo-cenario-do-encontro/
http://redeglobo.globo.com/sp/tvtribuna/vitrine/platb/2013/06/06/fatima-bernardes-%20comemora-novo-cenario-do-encontro/
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Este cenário acima descrito remete a uma “sala de estar” com vários ambientes, 

todos eles interligados, por onde a apresentadora circula como se fosse a dona da casa, 

recebendo seus convidados. A plateia fica em um tipo de arquibancada com cadeiras 

giratórias confortáveis. As bandas convidadas possuem um canto colorido para seus 

equipamentos e apresentações.  

O colorido alegra o ambiente e torna-o mais descontraído para os entrevistados 

dizerem o que pensam.  Há também a proximidade entre os músicos, o público e as 

celebridades, criando uma estratégia de intimidade entre as pessoas envolvidas neste 

cenário, com o intuito de produzir efeitos de sentido de amizade e harmonia como se 

espera que ocorra na sala de estar de uma família. 

O espaço que o cenário do programa proporciona a apresentadora é amplo e de 

fácil acesso. A equipe de cinegrafistas responsáveis pela gravação e captação das 

imagens se localiza nas laterais esquerda e direita e ao centro da plateia. Algumas 

imagens também são feitas das câmeras do alto do cenário do programa. 

 Durante a apresentação do programa, Fátima circula pelo amplo espaço que o 

cenário possui, conversa com os componentes de bandas convidadas, caminha até o 

corredor da plateia interage com seu público. Ao centro ela recebe seus convidados 

onde conversa, caminha e até mesmo dança com a apresentação das bandas. 

Nesta ambiência, Fátima Bernardes aparece como a figura catalizadora das 

atenções ao se movimentar por todos os espaços, interagindo com convidados, plateia e 

telespectadores. A interpretação deste modo de “estar” em cena repercute de forma 

natural, descontraída, ou seja, uma estratégia de pertencimento ao ambiente em que ela 

domina, portanto sendo a “protagonista” do espaço. 
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4.2. GESTUALIDADE 

 

a) No Jornal Nacional 

 

A âncora Fátima Bernardes (figura 6) foi quem conduziu o Jornal Nacional de 

março de 1998 até dezembro de 2011, conectando ideias, imagens, notícias, 

interpretando situações e criando vínculos com o telespectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jornalista sempre adotou cuidados na hora da apresentação principalmente a 

postura e o olhar firme, pois são referências de franqueza, interesse, coragem e vigor 

psíquico. Quando a profissional estava no estúdio em uma bancada, seu gestual e sua 

linguagem corporal assumiam uma proporção ainda maior. 

A expressão facial de Fátima Bernardes era séria na maior parte do tempo. 

Poucas expressões podem ser feitas neste espaço. Entretanto, percebiam-se alguns 

movimentos como o de elevação das sobrancelhas, que conota surpresa, espanto e 

alegria. 

 O frisar da testa da âncora podia-se associar à preocupação, e até mesmo 

demonstrar desaprovação ou reprovação relacionado a um fato. Quando abaixadas, as 

sobrancelhas demonstram concentração, reflexão e seriedade.  

Em algumas imagens analisadas, percebeu-se que a jornalista em algumas vezes 

abanava a cabeça, em um movimento de negação.  Esta gestualidade da apresentadora 

com a cabeça representava um reforço da mensagem. As análises apontam que os 

movimentos horizontais ocorrem na fala quando o jornalista revela que não aprova um 

fato ou discorda do mesmo.  

Figura 6: Fátima Bernardes no JN e suas gestualidades. 

Fonte: http://ego.globo.com/Gente/foto/0,,41231267-EXH,00.jpg 

 

http://ego.globo.com/Gente/foto/0,,41231267-EXH,00.jpg
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Quando a câmera foca apenas o rosto da jornalista, apresentando um “olho no 

olho” infere que há interesse e veracidade na ação, expressando confiança, sedução e 

aproximação em relação ao espectador.  

O olhar da âncora Fátima Bernardes transmitia segurança ao telespectador, suas 

impressões visuais eram codificadas e armazenadas no cérebro, responsáveis por 

despertar ainda mais a atenção de quem assistia o telejornal. 

As mãos da jornalista sobre a bancada “unidas” causam a impressão de “ligação 

dos pontos”, elas indicam uma posição de neutralidade, e alguns sentimentos como: 

força, amor, conforto, carinho, dentre outros, relacionados a assuntos noticiados. Esta 

maneira da âncora transmitir as informações gera uma empatia com o telespectador. 

 

b) No Programa Encontro 

 

No programa Encontro depara-se hoje com uma outra Fátima Bernardes (figura 

7) É uma apresentadora descontraída, falando de assuntos do cotidiano com mistura de 

informação, num tom informal que privilegia a conversa e, neste contexto, “a mestre de 

cerimônias” do programa.  

 

 

 

 

 

 

 

    

             
 

 

 

 

 

As imagens da apresentadora apontam para gestualidades que abarcam o corpo 

todo, não apenas o rosto e as mãos como no caso do JN. Mesmo assim, pela experiência 

em “narrar” notícias, ainda o rosto de Fátima Bernardes, tem força sígnica, pois ela 

Figura 7: Fátima Bernardes fazendo pose no Programa Encontro. 

 Fonte: http://www.tatynazareth.com/2012/07/o-estilo-de-fatima-
bernardes.html 

 

http://www.tatynazareth.com/2012/07/o-estilo-de-fatima-bernardes.html
http://www.tatynazareth.com/2012/07/o-estilo-de-fatima-bernardes.html
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representa variados sentimentos no rosto, como alegria, espanto, tristeza que são 

transmitidos conforme a informação. O tom alto da sua voz mostra a espontaneidade e 

convicção no que apresenta. 

A gestualidade da apresentadora Fátima Bernardes é usada de corpo inteiro, pois 

ela caminha normalmente pelo palco, faz gestos com as mãos ao falar e manifesta a sua 

opinião sem medo, seja na conversa com a plateia, banda ou convidados, coloca as 

mãos na cintura, dança ao som das bandas e músicas de convidados. Durante a 

apresentação ela é entusiasmada, alegre e ao mesmo tempo elegante. 

Durante as entrevistas ela acomoda-se em uma cadeira toda feita de bonecas 

onde muitas vezes, ao sentar, cruza as pernas refletindo comodidade, tranquilidade tanto 

ao telespectador como os entrevistados, fazendo assim com que os mesmos sintam-se 

mais à vontade, como se estivessem em casa. 

 

4.3. FIGURINO E ACESSÓRIOS 

 

a) No Jornal Nacional 

 

A transmissão das notícias com segurança e credibilidade foi o principal papel 

da jornalista Fátima Bernardes (figura 8) como âncora do Jornal Nacional. Para isso ela 

contava com várias ferramentas, uma delas era o figurino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fátima Bernardes e seus figurinos no JN. 

Fonte: http://blogdnj.blogspot.com.br/2012/08/um-encontro-com-uma-nova-

identidade.html 

 

 

http://blogdnj.blogspot.com.br/2012/08/um-encontro-com-uma-nova-identidade.html
http://blogdnj.blogspot.com.br/2012/08/um-encontro-com-uma-nova-identidade.html
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O uso de uma vestimenta inadequada com excesso de informações ou 

inapropriada para o veículo de comunicação poderia dificultar a apresentação do 

jornalista, e prejudicar também a própria imagem de credibilidade. 

Quando âncora do Jornal Nacional Fátima Bernardes comunicava através 

daquilo que estava vestida, ao apresentar o telejornal conseguia-se visualizar apenas as 

peças usadas pela mesma, da cintura para cima, pois normalmente a âncora permanecia 

sentada atrás da bancada. Como figurino clássico para apresentação de telejornal, 

destacavam-se os blazers ou tailleurs, com adesão de cortes e cores diferenciados, o que 

transmite seriedade e formalidade na notícia e revelam traços de feminilidade à 

jornalista. O comprimento das mangas pode variar de acordo com o modelo da peça 

escolhida, mas mostra no máximo os pulsos. 

No Jornal Nacional, Fátima apresentava-se com cabelos negros em corte chanel, 

sempre bem arrumados até a altura do ombro, o que facilitava sua comunicação sem que 

seus cabelos caíssem sobre o rosto no momento da apresentação. A maquiagem se fazia 

presente, mas de forma discreta, devido à pele clara e uniformizada da apresentadora, 

ela usava tons suaves pouco variantes e sem brilho, tanto nos olhos como na boca, o que 

simbolizava saúde e juventude. 

Os acessórios da âncora eram os elementos que integravam a narrativa da sua 

roupa, no telejornal Fátima Bernardes usava as unhas geralmente pintadas em tons 

claros ou incolores, os brincos e anéis eram pequenos e delicados, muito discretos, para 

evitar dispersar a atenção de quem assistia ao telejornal. 

 Coloridos ou em tons neutros, livres de estampas ou transparências, os blazers 

davam um aspecto sério e social ao figurino da jornalista Fátima Bernardes. As blusas 

usadas embaixo dos blazers possuíam decotes menos profundos, pois a sensualidade 

que podia ser proporcionada pela exposição da pele era evitada com a cobertura de uma 

área maior do corpo, com a exceção do colo, das mãos e do rosto. 

Cores quentes também eram muito utilizadas no figurino da apresentadora, que 

iam do rosa discreto passando pelo rosa mais intenso aos tons de vermelho, talvez como 

expressão de feminilidade. Desde que as cores aplicadas estivessem no mesmo nível 

visual de simbologia ou significação, o que tornaria o espectador menos exigente e 

menos criterioso. 

Como se percebia o figurino de Fátima Bernardes, além dos seus movimentos e 

a fala serena, eram considerados marcas fortes no telejornal. Ela era a profissional que 

conduzia e apresentava o telejornal, era ela que estava todos os dias na tela trazendo 
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inúmeras informações, portanto devia estar vestida formal e socialmente, para que a 

notícia fosse transmitida à todos com seriedade, confiança e credibilidade como se era 

esperado.   

Todas estas características do figurino da jornalista refletiam a dimensão que 

uma simples composição podia alcançar, quando utilizada em um contexto como o do 

Jornal Nacional, em um corpo cheio de simbolismo como o de Fátima Bernardes, 

considerada um ícone do jornalismo brasileiro. 

 

b) No Programa Encontro 
 

No programa de entretenimento o figurino da jornalista e apresentadora Fátima 

Bernardes, não deixa de ser uma forma de comunicação com seu público. A jornalista 

mudou totalmente seu visual, a cada programa ela usa um modelo diferente e moderno, 

o que desperta ainda mais a atenção dos seus telespectadores para entrar no clima do 

entretenimento. 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Em seu programa Encontro, Fátima Bernardes usa os cabelos ondulados mais 

soltos e compridos em tons castanhos com algumas mechas douradas valorizam e 

iluminam o rosto da apresentadora, às vezes usados com penteados presos ou soltos o 

que dá um ar mais jovem e feminino ao seu visual. 

Figura 9: Fátima Bernardes e seus figurinos no Programa Encontro. 

Fonte: http://blogdnj.blogspot.com.br/2012/08/um-encontro-com-uma-nova-

identidade.html 
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 As roupas mais coloridas com um “ar” mais despojado menos formal. As saias e 

os vestidos em modelos soltos e rodados em cortes diferenciados, alguns à altura do 

joelho, outros mais longos, mas nada insinuante, pois a apresentadora deve se sentir a 

vontade com o que veste. 

As blusas variam algumas com decotes, transparências e babados, outras mais 

fechadas com estampas coloridas ou listras, mas sem exageros. Os babados utilizados 

na roupa da mulher adulta têm a intenção de feminilizar as peças e transparecer uma 

imagem mais jovem. 

A maquiagem da apresentadora é básica para o dia-a-dia, na boca ela usa batons 

em tons suaves opacos ou com brilho, os olhos bem destacados com sombras em cores 

intensas que variam e dão um toque especial ao rosto. Nas unhas a apresentadora “usa e 

abusa” de tons terrosos de esmaltes. 

Os acessórios ganham destaque, os maxicolares curtos ou compridos de 

diferentes materiais e cores, normalmente peças grandes que exigem brincos pequenos 

ou médios. No pulso Fátima Bernardes usa relógios e pulseiras variados, nas mãos anéis 

grandes ou pequenos, além dos diversos modelos de cintos que são usados sobre 

vestidos ou saias, ajudam a compor e valorizar o visual da apresentadora. 

 Os sapatos e sandálias variam e tem ligação com a roupa que a apresentadora 

veste, porém a maioria com salto para dar uma postura melhor no palco, alguns com 

salto baixo, pois facilita o caminhar de Fátima durante o programa. 

Os modelos casuais e mais leves dão a apresentadora um aspecto mais solto, 

livre e descontraído, e ao mesmo tempo, facilitam a sua comunicação e interação com o 

público de entretenimento durante as manhãs. 

      Todos estes detalhes analisados expressam o gosto e requinte da apresentadora, 

bem como de seus produtores. Com a intenção de fazer com que os espectadores vejam 

a apresentadora uma nova Fátima Bernardes, como ela é realmente, podendo expressar e 

compartilhar suas opiniões, dúvidas e criticas, deixando de lado aquela imagem séria da 

jornalista relacionada com o Jornal Nacional. 
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4.3. TEXTUALIDADE 

 

a) No Jornal Nacional 

 

              No Jornal Nacional os textos da jornalista Fátima Bernardes (figura 10) eram, 

principalmente, as chamadas do jornal e as cabeças de matérias. A sua função como 

âncora também era de fazer a conexão entre a bancada do JN com os repórteres que 

trabalhavam externamente em coberturas “ao vivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Ao iniciar o telejornal o casal de âncoras cumprimentava os telespectadores com 

“Boa noite”, ou “Boa noite, o Jornal Nacional está no ar”. Esta fala significava um 

convite de boas vindas e fiquem conosco. Entretanto, trata-se de uma fala muito formal 

e cerimoniosa. 

Na continuidade do JN, a âncora também expressa-se de forma contida e 

discreta. Como exemplo dessa característica, citamos o modo como a apresentadora 

introduz um repórter no conjunto de informações. Na edição do dia 23/09/10, Fátima 

chama o repórter Ernesto Paglia, que estava em Cacoal, no estado de Rondônia da 

seguinte forma: 

“A equipe do JN no ar está no aeroporto de Vilhena que é o mais próximo 

da cidade sorteada. Paglia, o que você encontrou no município de Cacoal? Boa 

noite!” 

Figura 10: Fátima Bernardes na bancada do JN. 

Fonte:http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-

bernardes.htm 

 

 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes.htm
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Esta fala remete um conhecimento do processo de reportagem proposto pelo JN 

que investiga, que questiona, que pergunta, o que acontece nas principais regiões do 

País. Quando pergunta “O que você encontrou?” a jornalista revela curiosidade e 

engajamento nesta proposta. 

No dia em que houve a despedida do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 

Jornal Nacional mostrou imagens da sua chegada em São Paulo. Citamos abaixo a fala 

da jornalista Fátima Bernardes, no momento em que ela chamou um repórter, na edição 

de 01/01/2011 onde ela situa o local do acontecimento e questiona: 

“Em São Bernardo do Campo na grande São Paulo, aguarda a chegada do 

ex-presidente Lula. De lá fala o repórter Alan Severiano. Boa noite Alan: o ex-

presidente já está em São Paulo?” 

Neste sentido, o texto da âncora além de ser questionador, é também localizador 

de um contexto e basicamente em formato de informação. Ela se insere na informação 

dizendo que São Paulo aguarda a chegada do presidente Lula. 

O esporte também tem seu espaço no JN, como nesta fala em que a âncora 

Fátima Bernardes comentava sobre “os gols do sábado” na edição do dia 20/01/2001: 

“No Rio, Botafogo e Bangu empataram zero a zero, mas o sábado teve 

muitos gols.”  

Em outra fala, também relacionada a notícias do esporte, na edição do dia 

14/09/2011 Fátima comentava a demissão de um técnico: 

“E agora o esporte. O técnico Alexandre Galo foi dispensado hoje no Avaí. 

Ele não resistiu a derrota de dois a zero para o Vasco, ontem a noite em casa. O 

clube catarinense ainda não anunciou o substituto”. 

Na edição do Jornal Nacional em 11/09/2001, Fátima informava uma das 

maiores tragédias da história do planeta, um Atentado terrorista às Torres Gêmeas do 

World Trade Center de Nova York, a jornalista iniciou a notícia conotando os fusos 

horários como na fala abaixo: 

“Boa noite, eram oito horas e quarenta e cinco minutos da manhã em Nova 

York, nove e quarenta e cinco em Brasília, um avião americano de passageiros 

batia em cheio em uma das torres do World Trade Center. Um acidente tão 

inimaginável, que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta, mas não era 

acidente. Para perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando 

acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real, 

estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos”. 
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Nesta fala da jornalista percebeu-se sua perplexidade (“acidente tão 

inimaginável”) ao retratar um fato trágico e de extrema importância para o mundo. Sua 

fala é objetiva, técnica e ao mesmo tempo impactada pelo ocorrido (foram se 

registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou, e era tudo 

real, estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos). Neste caso, a 

notícia sempre foi o texto principal da âncora., ou seja, a informação era a protagonista 

de toda a sua textualidade. 

           Na edição do dia 28/09/2011, em que o Jornal Nacional ganhou o prêmio do 

Emmy Internacional de telejornalismo, Fátima conversou com seu companheiro 

William: “William como é que vocês que estavam na premiação, ouviram, 

sentiram, receberam a notícia do presidente da academia? Quando ele abriu este 

envelope e colocou o Jornal Nacional como o vencedor da noite?”  

           Nesta ocasião percebe-se na fala da jornalista com seu companheiro, certa 

curiosidade em relação à premiação que recebeu o telejornal. Percebe-se também, que a 

técnica da pergunta, do questionamento, da indagação é recorrente em suas falas. 

           Outra observação foi na edição do JN do dia 09/12/2009, em que Fátima 

apresenta a seguinte informação: “Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, 

comprovou que os gastos com saúde pesam mais nos bolso das famílias brasileiras, 

do que no orçamento do governo”. 

             No encerramento do telejornal, as tradicionais despedidas de Fátima Bernardes 

normalmente eram “_boa noite, o Jornal Nacional fica por aqui”, ou “uma boa noite 

pra você e até amanhã”. Houve um determinado programa, que ao encerrar o 

telejornal e comentar que ela e William Bonner sairiam de férias, ela falou: “Bom, nas 

próximas duas semanas William e eu estaremos em férias e você vai ficar na 

companhia de Renata Vasconcellos e Eraldo Pereira. O Jornal Nacional termina 

aqui com as imagens que certamente vai marcar este dia histórico de primeiro de 

janeiro de dois mil e onze. Uma boa noite pra você e até a volta!” 

            Como se pode analisar nesta fala de despedida da jornalista, ela avisa os seus 

telespectadores das suas férias, divulgando os colegas que substituiriam ela e seu 

companheiro William Bonner, no sentido de avisar que os dois se ausentariam 

temporariamente por motivo de férias, ao comentar o período duas semanas. Desta 

forma, já antecipavam quando retornariam ao seu posto, também com o intuito de 

confortar e demonstrar interesse com seus telespectadores. Neste sentido Fátima 
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comenta que eles apenas estavam saindo de férias, mas que voltariam a apresentar o 

telejornal. A partir daí iniciava o tradicional jingle de encerramento do telejornal. 

 

b) No Programa Encontro 

 

Diferente da apresentação no telejornal Nacional, no programa Encontro Fátima 

Bernardes (figura 11) usa a linguagem mais coloquial para interagir com seu público 

durante as manhãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No programa de entretenimento, a apresentadora e jornalista, fala sobre assuntos 

variados traz dicas de saúde, novidades de beleza, moda, curiosidades, cultura, canta e 

dança ao som das bandas convidadas. 

Citamos abaixo a linguagem utilizada pela apresentadora Fátima Bernardes na 

abertura do seu programa diariamente, por exemplo:  

 “Olá, bem vindo, o nosso encontro já está no ar”, ou até mesmo: “Bom dia, 

nosso encontro já está no ar, bom dia pra você que está comigo hoje, muito 

obrigado pela presença!” Estes são alguns dos modos de como ela se comunica tanto 

com o público presente quanto com os telespectadores.  

Na edição do dia 30/04/2013 após dar bom dia à plateia e os telespectadores, 

Fátima chama as atrações como nesta fala em que ela se refere à cantora Ivete Sangalo:  

“Bom dia, nosso encontro já está no ar, hoje nós vamos receber uma das 

cantoras mais talentosas e mais queridas do Brasil”. Neste momento em que a 

Figura 11: Fátima Bernardes falando e gesticulando no Programa Encontro. 

Fonte: http://www.cenaaberta.com/2013/04/encontro-com-fatima-
bernardes-sofre.html 
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apresentadora se refere à cantora que é sua convidada, ela demonstra carinho e 

admiração pela mesma ao recebê-la. 

Ainda na mesma conversa com a cantora convidada, percebe-se certa intimidade 

e proximidade de Fátima Bernardes, com a cantora Ivete Sangalo: 

“Bom dia, que bom, que deu certo né, você já tinha participado do nosso 

encontro lá de Salvador, foi uma festa aqui, uma festa lá, a gente queria tanto estar 

assim pertinho, né!” 

Ainda na mesma edição do programa Encontro nota-se na medida em que a 

apresentadora vai chamando seus convidados um por um ao palco, ela consegue ser 

divertida, despojada e direta.  Nesta fala abaixo, ela brinca com seu convidado Marcos 

Veras, que também faz parte da sua equipe. Fátima cumprimenta e apresenta cada um 

deles, cada um já sentado em seu lugar no sofá, ela segue a conversa e divulga o 

próximo convidado. Nesta fala, ela já antecipa um dos assuntos do bate-papo do 

programa: 

“Mas olha, fique tranquilo, que pra você ficar bem informado a gente 

convidou um professor de economia. O professor Luis Carlos Ewald, esta aqui com 

a gente e vai ajudar você a esticar o seu salário até o final do mês”.  

Para falar de assuntos como o “trânsito no Rio de Janeiro”, ainda na mesma 

edição a apresentadora Fátima Bernardes chama o repórter aéreo Genílson Araújo, do 

sistema Globo de Rádio que sobrevoa o Rio de Janeiro ao vivo para trazer informações 

diretamente para o encontro: 

“Eu queria saber Genilson onde você está agora, neste momento?” 

Neste momento em que a apresentadora comunica-se com o repórter aéreo, a 

imagem dele de dentro do helicóptero aparece no telão de lead que se localiza ao centro 

do cenário do programa encontro, esta forma de comunicação em tempo real, transmite 

ao telespectador a ideia de ver onde se encontra o repórter e também que o Programa 

Encontro não é somente de entretenimento, mas também de informação.  

Na mesma edição, ao mesmo tempo em que a apresentadora se despede do 

repórter aéreo ela o convida para ir até o programa: 

“Ótimo! Então pode vir pra cá, que aí a gente pode conversar melhor sobre 

coisas que você já observou aí de cima, e dicas que você pode dar pra gente pra 

ajudar no nosso dia-a-dia, vou guardar seu lugar aqui Genílson, aliás, já está 

guardado, tá bom!” Esta fala da jornalista ao convidar o repórter demonstra interesse 

em divulgar ainda mais informações, mas há muitos protagonistas nesta fala, diferente 
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do JN. Ela qualifica as informações (ótimo!), ela julga as informações (a gente pode 

conversar melhor) e dá dicas para seus telespectadores. 

Na edição do dia 06/08/2013, um dos assuntos do bate-papo do programa 

encontro foi sobre gêmeos. Sendo mãe de trigêmeos a apresentadora, aproveitou a 

ocasião e comentou sobre seus filhos: 

“Quando eu estava na maternidade e as crianças na UTI, recebi um 

conselho que acabei seguindo, uma pessoa passou por mim no elevador enquanto 

eu desci pra tomar um café que elas estavam internadas, e a pessoa disse assim: 

Posso te falar uma coisa você teve trigêmeos? eu falei posso, além de não vestir 

igual faz uma coisa, faz um bolo pra cada uma sempre? Bom, gente, a data é a 

mesma né, agora eu sempre procuro, olha ali aqueles bonecos são bolos, eu sempre 

procurei desde pequenas fazer três bolos, e aí como sou um pouco neurótica eu 

extrapolei, então eu fui um pouquinho além, até os cinco anos eu fiz um álbum de 

aniversário pra cada uma, pra cada um né dos três, porque assim quem fotografa 

trigêmeo, os gêmeos sabem que um tá bem e os outros dois tão ruins, então as fotos 

em que a Beatriz estava bem ia pro álbum dela, Laura bem álbum dela, Vinicius 

bem álbum dele, até os cinco, depois falei agora chega, cada um tem uma memória 

ai do seu inicio da sua infância e tal, mas é realmente difícil a gente tem que tá 

exercitando, e os meus não são iguais, imagino que pra ela seja muito mais difícil 

né?” 

Percebe-se nesta fala da apresentadora Fátima Bernardes em seu programa a 

forma como ela interage naturalmente comentando sobre sua família, episódios de 

aniversários de seus filhos enquanto crianças, com relação a serem trigêmeos, que de 

fato era o assunto daquele dia no bate-papo do seu programa. Nota-se a espontaneidade 

da apresentadora ao falar sobre o temperamento de seus filhos, na busca da trocar de 

ideias e informações com seus convidados e plateia, causando proximidade e deixando 

o assunto ainda mais produtivo e interessante. 

Em outro episódio do programa na edição de 17/09/2013, dia em que a 

apresentadora estava de aniversário ela comentou: 

“Olha só é, mas não tenho nenhum problema com isso não, com a idade 

não, porque não tem jeito, essa é uma guerra perdida, né? a gente tem que brigar a 

briga boa, “briga boa” é você tá com saúde, você tá feliz, é você ta saudável, é você 

tá o mais bonita possível, pra essa fase que você ta vivendo, porque querer que os 

cinquenta vire trinta e cinco, não vai virar! E ai a gente vai se frustrar muito né?” 
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  Como se observa na fala da apresentadora acima, a sua transparência ao falar 

de sua idade sem se intimidar com seus convidados e público. É um texto que mistura a 

esfera privada da jornalista com a esfera ´publica da apresentadora. 

 E ao mesmo tempo a criatividade no decorrer de sua fala: “Olha a minha mãe 

ali que tem mais um pouquinho que eu, tá ótimo, ah, tenho boas referências, meu 

pai tá mais velho que a minha mãe pouquinho só, também tá ótimo, a genética vai 

me ajudar”. Comparou-se à boa genética de seus pais que se encontravam na plateia do 

programa. Características fortes como a desenvoltura e a seriedade da apresentadora, 

que tranquilamente conversa sobre o assunto da idade e ainda demonstra autoconfiança 

em relação ao que ela comenta. 

Na edição do dia 13/06/2013, o assunto do bate-papo do programa era 

Homossexualidade, ao encerrar o assunto Fátima falou: “Olha só, sabe o que eu achei 

mais legal dessa nossa conversa até agora, é que a gente pode ouvir as mais 

variadas posições, de uma maneira muito tranquila, seria tão bom se no dia a dia 

fosse assim, eu tenho certeza que aqui na plateia toda nem todo mundo concorda, 

ou nem todo mundo gostaria, nem é obrigado, mas que bom que a gente conseguiu 

conversar, já são onze horas e quarenta e cinco minutos, nós estamos há mais de 

uma hora conversando, sobre esse assunto e falando de amor, de afeto, de carinho, 

de uma maneira super bacana. Agradeço muito todos vocês que vieram aqui falar 

sobre isso de uma maneira tão positiva”. 

Entendemos que a textualidade de Fátima Bernardes no programa Encontros é 

informal, espontânea e, acima de tudo, expondo o seu lado pessoal como mulher, mãe, 

esposa e filha. 
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1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Ao finalizar o presente trabalho algumas análises foram feitas em relação à 

Fátima Bernardes, no Jornal Nacional e no Programa Encontro. Características foram 

analisadas nos dois programas, dentro dos contextos de: Cenografia, Gestualidade, 

Figurino e Textualidade, sendo um de informação e o outro de entretenimento. 

Ao estudar a cenografia do Jornal Nacional foi possível analisar que a âncora 

Fátima Bernardes dividia a cena com o seu companheiro de apresentação, o jornalista 

William Bonner, em um cenário onde a partir da bancada se permitia a visibilidade da 

redação ao fundo, remetendo que as notícias eram fruto de um trabalho composto por 

jornalistas. Portanto, no telejornal concluiu-se que a jornalista Fátima Bernardes não era 

a protagonista do telejornal e sim, mais um elemento que compunha o cenário.  

Em relação ao cenário do Programa Encontro, compara-se a uma “sala de estar” 

com 360 graus de paredes coloridas, com vários ambientes todos interligados, por onde 

a apresentadora Fátima Bernardes circula como se fosse a dona da casa, onde a 

apresentadora recebe seus convidados. Neste ambiente do Encontro, foi possível 

analisar que a apresentadora Fátima Bernardes é a figura catalisadora, o “centro das 

atenções” no programa. Ao se movimentar pelo palco, interagindo com seus 

convidados, plateia e telespectadores, sendo assim a protagonista do espaço. 

Ao analisar a gestualidade no Jornal Nacional, foi possível notarmos a maneira 

como a jornalista se portava ao noticiar; olhar firme, postura, expressão facial séria na 

maior parte do tempo. Movimentos de elevação das sobrancelhas conotavam surpresas, 

espanto, alegria. Neste cenário, a jornalista aparecia da cintura para cima com as mãos 

unidas sobre a bancada. Enfim notava-se uma postura totalmente discreta que não 

interferia na informação. 

No programa Encontro as imagens da apresentadora Fátima Bernardes apontam 

para gestualidades que abarcam todo o corpo, ela faz gestos ao falar, coloca as mãos na 

cintura, cruza as pernas, canta e dança ao som de seus convidados. Divide e manifesta 

sua opinião sem medo em relação a variados assuntos, ela acomoda-se em sua cadeira, 

ou até mesmo em pé, interage com os convidados, plateia e telespectadores. Durante sua 

apresentação ela é entusiasmada alegre e ao mesmo tempo elegante, conotando uma 

postura descontraída que interfere totalmente na informação. 

Durante a análise pode-se perceber que o figurino do Jornal Nacional, requeria 

cuidados. Como o mesmo é visto apenas da cintura para cima, foi possível analisar que 
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a âncora Fátima Bernardes, normalmente era adepta de modelos clássicos de blazers ou 

tailleurs, em diferentes cortes e cores, os seus cabelos em corte chanel, negros, sempre 

bem arrumados, à altura do ombro, o que facilitava sua comunicação. A maquiagem se 

fazia presente, mas, de forma totalmente discreta, transmitindo seriedade e formalidade, 

e levemente revelando os traços de feminilidade da jornalista. Estas características da 

jornalista refletiam a dimensão que uma simples composição podia alcançar, quando 

utilizada em um contexto como o do Jornal Nacional. Concluiu-se que a roupa no JN, 

não era considerada uma forma de comunicação era apenas uma composição para a 

âncora. 

O figurino da apresentadora Fátima Bernardes no programa Encontro é muito 

diferente do que ela usava no telejornal. A apresentadora mudou totalmente seu visual, 

cabelos ondulados mais soltos e compridos, roupas mais coloridas, blusas algumas com 

decotes ou transparência, maquiagens com olhos bem destacados e batons. Os 

acessórios como colares, brincos e relógios variados, são usados diariamente pela 

apresentadora, além é claro de seus vestidos, saias e sapatos. Todos estes detalhes 

expressam o gosto e o requinte da apresentadora. Portanto, foi possível concluir que o 

figurino de Fátima Bernardes no programa de entretenimento é também uma forma de 

comunicação com o seu público. 

No Jornal Nacional os textos normalmente eram coloquiais, objetivos e faziam 

uso das palavras afirmativas, com o intuito que fazia o telespectador crer que as notícias 

e imagens mostradas e anunciadas eram realmente a expressão de fatos que 

aconteceram. Quando apresentava o telejornal a âncora construía uma imagem isenta e 

ao mesmo tempo de credibilidade, a partir das condições da sua fala como sinceridade, 

clareza e seriedade. A jornalista narrava os fatos, muitas vezes, tendo que atenuar as 

angústias dos telespectadores face aos dramas e as dificuldades sociais e econômicas 

pelas quais passavam o mundo, de um modo geral. Fátima e William além de jornalistas 

e âncoras, é considerado um casal de credibilidade do Jornal Nacional, atuavam também 

como organizadores e redatores em relação ao que acontecia na sociedade. Toda a 

informação era regida e apresentada na ordem dos acontecimentos do dia, como por 

exemplo, fenômenos naturais, acidentes, conflitos sociais e guerras. A âncora Fátima 

Bernardes não emitia a sua opinião sobre as notícias que eram exibidas, pois somente 

assim, poderia ser percebida a postura da informação jornalística. Os critérios de notícia 

usados pela jornalista no telejornal eram estreitamente ligados aos processos de rotina 

dos meios de comunicação. 
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Na textualidade do Programa Encontro foi possível concluir que Fátima 

Bernardes demonstra neutralidade ao falar de assuntos polêmicos, nota-se a sua 

discrição e naturalidade em conduzir o assunto de maneira muito equilibrada e positiva 

com seus convidados e plateia. Além é claro de seus telespectadores, fazendo com que 

os mesmos se sintam à vontade, mesmo sabendo que nem todos concordam ou gostam 

de determinados tipos de assunto, ela educadamente agradece e se mostra compreensiva 

a todos. Os “anos de experiência” em comunicação fortificaram ainda mais a jornalista e 

apresentadora Fátima Bernardes, como vimos no decorrer desta pesquisa, pois a mesma 

sabe usufruir da sua forma carismática e seu profissionalismo, para interagir com seus 

convidados, equipe, auditório, repórteres e principalmente seus telespectadores. Estas 

características presentes em Fátima Bernardes tornam o programa interessante e um 

verdadeiro encontro, trazendo assuntos do cotidiano e de interesse da maioria das 

pessoas.  

Portando foi possível considerar que Fátima Bernardes tanto na informação 

como no entretenimento, é uma apresentadora “exemplo” de endereçamento na área da 

comunicação. A mesma soube conduzir através de seu extremo profissionalismo um dos 

mais assistidos e criteriosos telejornais brasileiros de informação, que é o Jornal 

Nacional, e hoje no comando do seu próprio programa o “Encontro”, porém conduzido 

da sua maneira e no ramo do entretenimento. 
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