
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 1 

A Construção do Ethos entre os Apresentadores de Telejornais1 

 
Fabiano José Morais da SILVA2 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN 

 

 

Resumo 

 

Os apresentadores de telejornais desempenham, atualmente, uma das mais importantes 

funções, do ponto de vista da linguagem, dentro do jornalismo de TV. São eles os 

interlocutores mais diretos com o público. Nessa relação é inevitável que os telespectadores 

criem uma imagem do apresentador a partir do que este narra diariamente. Essa imagem e 

sua construção é o objeto deste trabalho que vai buscar na retórica aristotélica, entre outras, 

reflexões para a análise de como é construído o ethos. Como na maioria dos casos o 

parâmetro é no momento do discurso, no caso na apresentação do telejornal, o estudo 

analisa qual a importância que tem a perfomance na obtenção da imagem de credibilidade 

do narrador central, no caso, o apresentador. 
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O Ethos  

 

A noção de ethos nasce praticamente com a retórica de Aristóteles, cujo pensamento 

se tornou o ponto de partida e referência quando se trata deste conceito. O termo ethos,  na 

antiguidade, designava a construção de uma imagem de quem proferia a palavra, adquirindo 

a partir desta o sucesso oratório. Mas antes de analisarmos a imagem adquirida a partir 

desse discurso é importante recuperar a origem dessa técnica de comunicar-se. No século V, 

antes de Cristo, Siracusa, capital da Sicília, uma região em que havia muitas disputas de 

terras, por causa da grande fertilidade do solo, acabou sendo fonte inspiradora para os 

primeiros teóricos e mestres da arte de se expressar: Córax e seu discípulo Tísias. O 

primeiro definia a retórica como a arte da persuasão; o segundo, como a arte oratória, uma 

arte propícia ao embate, ou a disputa discursiva como vemos hoje. Segundo Camargo 

(1992), Górgias e Protágoras foram os responsáveis por levar a retórica até a Grécia, sendo 

os filósofos conhecidos como sofistas os primeiros a ministrar as primeiras lições de 

retórica, em Atenas. Sócrates combateu os sofistas  pelo fato destes julgarem a verdade pura 

criação da mente humana, mutável no tempo e no espaço. A partir desses conceitos   pode-

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Professor do Curso de Comunicação Social da UERN, email: fabianomorais@uern.br  

mailto:fabianomorais@uern.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 2 

se dizer que os retóricos não nasceram como artistas, mas técnicos, que desenvolveram e, 

desenvolvem até hoje, o uso de uma arma importante na comunicação humana: a palavra. 

O termo grego ethos significa personagem, e seria, então, uma imagem que o 

enunciador constrói de si no discurso para impressionar o receptor, ganhando, 

consequentemente, a sua confiança. Fiorin (2004, p. 134) ressalta, no entanto, que o ethos 

está diretamente ligado à adesão do enunciatário no momento do discurso.  

 

O enunciatário não adere ao discurso apenas porque ele é apresentado 

como um conjunto de idéias que expressa seus possíveis interesses. Ele 

adere porque se identifica com um dado sujeito da enunciação, com um 

caráter, com um corpo, com um tom. Assim, o discurso não é apenas um 

conteúdo, mas também um modo de dizer, que constrói os sujeitos da 

enunciação. O discurso, ao construir um enunciador, constrói também seu 

correlato, o enunciatário. 

 

Aristóteles (I, 1356a, apud, FIORIN, 2004, p. 18), ao citar a histórica afirmação em 

sua Retórica, menciona que o ethos do orador é o que vai levar a credibilidade da 

informação: 

 

É o ethos (caráter) que leva a persuasão, quando o discurso é organizado 

de tal maneira que o orador inspira confiança. Confiamos sem dificuldade 

e mais prontamente nos homens de bem, em todas as questões, mas 

confiamos neles, de maneira absoluta, nas questões, confusas ou que se 

prestam a equívocos. No entanto, é preciso que essa confiança seja 

resultado da força do discurso e não de uma prevenção favorável a 

respeito do orador. 

 

Para Aristóteles, a persuasão não é obtida, necessariamente, quando se diz a 

verdade, mas quando se afirma o que parece sê-lo segundo as provas apresentadas, que não, 

necessariamente, precisam ser materiais, nem evidências extralingüísticas, mas construídas 

na cena enunciativa. O ethos não está, portanto, ligado ao indivíduo real, mas ao sujeito 

criado pelo discurso, ao ator da enunciação. Nessa análise o ethos é uma realidade 

inevitável, pois não há como enunciar algo sem produzir um ethos. O que se pode fazer é 

controlá-lo, mas não evita-lo. 

Segundo Cruz Júnior (2006, p. 22), Aristóteles ensinava como alcançar o êxito na 

persuasão: “devem-se trilhar, simultaneamente, dois caminhos complementares: o da razão 

e o da emoção; ambos constituídos de provas ou argumentos que podem ser externos ou 

internos ao discurso”. É com Aristóteles (I, cap. II, apud, CAMARGO, 1992) que surge 

uma retórica com descrições mais precisas: 
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Os argumentos inerentes ao discurso são de três espécies: algumas 

residem no caráter moral [ethos] do orador; outros na disposição do 

auditório [pathos] e outros, enfim, no discurso propriamente dito [logos], 

quando este é demonstrativo ou parece sê-lo.  

 

Pelo mesmo caminho de Aristóteles, o romano Cícero entendia que o ethos era uma 

parte integrante da construção do discurso e não dependia de qualificações sociais ou 

atributos morais do orador. No entanto, seria importante unir ao caráter moral a capacidade 

de manejar bem a fala. Segundo Cruz Júnior (2006, p. 31), “para Cícero, a eloqüência 

apresenta duas dimensões: uma ética, naturalmente relacionada à conduta pública do 

orador; e outra  patética, destinada a ganhar os corações pela emoção”. Segundo ele, o ethos 

é menos verbal e mais corporal, pois a sinceridade do orador estaria sendo atestada por 

manifestações somáticas, como gestualidade, tom e intensidade da voz, expressões faciais 

etc. Para o pensador romano, três atitudes formam a estrutura do sucesso oratório: instruir, 

atrair, emocionar. Todos, como se observa, elementos construídos no discurso. Para Cruz 

Júnior (2006 p. 32), fica evidenciado como tudo é figurativizado. 

 

A adesão do orador a determinado sistema de valores o levaria a 

determinada disposição tímica, a qual, diante de determinado fato da 

realidade (objeto do discurso), o levaria a determinada expressão corporal. 

O ethos continua a ser, de certo modo, uma construção discursiva, à 

medida que deve ser encenado pelo corpo, que funcionaria como 

testemunho de que a emoção do orador é genuína e de que ele realmente 

adere aos valores professados. Naturalmente, não se deve esquecer de que 

tudo é, afinal, uma teatralização. 

 

Assim como Aristóteles Cícero entendia que a retórica era caracterizada pela Tríade 

formada pelo orador (ethos), auditório (pathos) e discurso (logos). Segundo Cruz Júnior 

(2006, p. 31), “o ethos continua a ser considerado o elemento mais importante, porém é 

como se perdesse parte de sua independência, já que se busca a persuasão e não a verdade, 

portanto... busca-se o crer e não o saber”. 

Na perspectiva de o ethos ser construído a partir de quem e como se fala, a retórica 

passa a ter papel fundamental no entendimento nessa relação. É a partir da retórica que se 

pode relacionar, por exemplo, o sucesso oratório com uma boa imagem construída pelo 

orador no momento do discurso. Segundo Meyer (2007, p. 21), as diferentes definições de 

retórica são classificadas em três categorias: 

   (1) a retórica é uma manipulação do auditório (Platão); 

   (2) a retórica é a arte de bem falar (ars bene dicendi, de Quintiliano); 

   (3) a retórica é a exposição de argumentos ou de discursos que devem ou visam      
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        persuadir (Aristóteles). 

Segundo Camargo (1992, p. 08), Aristóteles atribui à retórica uma função definida, 

que consiste na faculdade de ver, na teoria, o que, em cada situação, pode ser capaz de gerar 

a persuasão. Ainda segundo o autor, o filósofo grego dizia que a tarefa da retórica “não 

consiste em persuadir a propósito de cada questão; à retórica compete distinguir o que é, 

verdadeiramente, susceptível de persuadir o que é só na aparência, do mesmo modo que 

pertence à dialética, distinguir o silogismo verdadeiro do silogismo aparente”. 

Na visão do filósofo Górgias, um dos primeiros estudiosos a criar bases teóricas 

para a retórica, o discurso, quando bem manipulado, poderia ter poderes miraculosos, como 

colocar fim ao medo, acalmar a dor e criar a esperança, entre outros. 

Cruz Júnior (2006) ressalta, no entanto, que nem sempre a retórica foi entendida 

como sendo a detentora de tamanha importância. Ele cita que para o filósofo Platão - um 

dos principais da então “nova disciplina” por seu caráter genérico, sem um objeto 

específico, com exceção da persuasão - afirmava que a retórica não poderia transmitir a 

ninguém o saber, construir pontes ou curar doenças. Para Platão a retórica poderia estar 

presente em duas situações: na justiça e na injustiça, o que se configuraria numa ciência de 

moral dúbia. O filósofo entendia ainda que existiam duas retóricas: a dos sofistas, que tinha 

como objetivo fazer o público aderir às ideias daquele que fala, sem importar a sabedoria de 

suas palavras; e a retórica praticada por Sócrates, que não visava apenas à persuasão, mas 

também a eliminar a injustiça, fazer brotar a justiça na alma dos cidadãos, além de 

introduzir as virtudes e, consequentemente, excluir os vícios. O pensador ainda entendia 

que existiam dois tipos de persuasão: uma que seria fundada na ciência e a outra, na crença. 

Seria o equivalente ao que, em termos atuais, alguns estudiosos analisam como sendo 

fundadas no saber e no crer. Seria a retórica, portanto, um elemento da persuasão que faz 

crer e não da que faz definir o que é justo e injusto.  

Sócrates, seguidor das ideias de Platão, que cria uma divisão da retórica, acaba 

evidenciando que o mais importante já não é mais o saber, e sim o crer. Nessa análise, o 

orador não se preocupará com a verdade, mas com o que parece ser verdadeiro. A verdade 

estaria mais ligada à dialética e o retórico não precisaria conhecer a verdade, mas apenas a 

verossimilhança, que em muito se assemelha à verdade, tem a aparência de verdade, 

embora não a seja. Nessa perspectiva Cruz Júnior (2006, p. 13) ressalva que em qualquer 

meio que se insira “a retórica afastará a verdade e a substituirá pela verossimilhança; seu 
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fruto, a persuasão, não será, portanto, a vitória da primeira, mas a prevalência da segunda. 

Fato que ocorreria em todos os locais, especialmente nos tribunais”: 

 

De fato, nos tribunais não se busca de forma alguma dizer a verdade, mas 

persuadir, e a persuasão pertence à verossimilhança; é a verossimilhança  

ue devemos utilizar se desejarmos falar com arte. Há mesmo situações em 

que é preciso guardar e expor os fatos tal como se passaram: é quando eles 

são contrários à verossimilhança; é preciso, então, reduzi-los ao verossímil 

[...]. Enfim, em geral, o orador deve ater-se ao verossímil e esquecer o 

verdadeiro. Verossimilhança sustentada do início ao fim do discurso, eis 

no que consiste toda a arte oratória (FEDRO, apud, CRUZ JÚNIOR, 

2006, p.13). 

 

Ainda para Platão, o retórico seria uma espécie de ignorante, que, se valendo de 

engodos, estaria mais habilitado a convencer outros ignorantes do que propriamente os 

verdadeiros sábios, se por acaso estes se propusessem a tal procedimento. Cruz Júnior 

(2006) cita que o pensamento do filósofo é bem claro ao definir o que é o pensamento 

filosófico e retórico em relação ao discurso e que, a partir desse foco as ciências da 

linguagem vão entender que o objeto não é mais a realidade, a verdade, mas um simulacro 

construído pela linguagem e que as evidências podem ser mais ou menos empíricas, mas 

sempre subordinadas ao discurso. 

 

Para Platão, a verdade e a verossimilhança encontram-se frequentemente 

em campos opostos, o mesmo ocorrendo entre aqueles que trabalham com 

a primeira (os filósofos) e que buscam o conhecimento (o saber-ser) e 

aqueles que lidam com a verossimilhança (os retóricos), cuja ambição é a 

persuasão ou o fazer-fazer. Platão provoca, desse modo, talvez o maior 

cisma epistemológico da história. (CRUZ JÚNIOR, 2006, p. 13). 

 

Levando em conta as postulações de Platão e Aristóteles, Cruz Júnior (2006, p. 21) 

promove uma interessante atualização desses argumentos opostos ao destacar a afirmação 

de Barthes em que diz ser “a Retórica de Aristóteles apropriada à cultura de massa, pois 

busca o que é próprio para convencer cada indivíduo em cada situação”. Cruz Júnior (2006, 

p. 21) complementa: “o que Platão excluía, ou mesmo bania, de sua retórica, Aristóteles 

considerava o cerne da discussão: onde Platão procurava a verdade e rejeitava a 

verossimilhança, Aristóteles busca esta e despreza aquela, talvez por considerá-la 

inacessível”. 

 Se a retórica aristotélica assume como objeto a busca do convencimento e não da 

verdade, parece natural seu foco nas estratégias, de tal modo que esta acaba por se 

configurar como a faculdade de observar os meios de persuadir em cada caso. Para 
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Aristóteles, existiam três espécies em que o orador poderia praticar: uma consistindo na 

capacidade de persuadir, um dom individual do próprio orador; outra no poder de despertar 

emoções no auditório, apelando para o sentimento; e, por último, a prova, ou os conjuntos 

de provas reais ou aparentes. Para o filósofo grego a retórica era uma questão de discurso, 

de linguagem. Concebida nesses termos, a retórica foi recuperada pela semiótica a partir do 

exame da enunciação, instância na qual se instauram as pessoas do discurso. 

Fiorin (2004, p. 18) destaca que o ethos está explícito nas marcas da enunciação 

deixadas pelo enunciado. É, portanto, a análise de um sujeito construído pelo discurso, não 

sendo coerente inseri-lo numa subjetividade. Para ele “o ethos é uma imagem do autor, não 

é o autor real; é um autor discursivo, um autor implícito”. Quando se fala em ethos do 

enunciador fala-se, portanto, de um ator, e não em actante da enunciação, logo a análise do 

ethos do enunciador é a análise do ator da enunciação. Segundo Cruz Júnior (2008, p. 38), 

“o ator da enunciação terá seu caráter, seu ethos, definido em função do percurso que 

executa, da estratégia adotada para dizer, e não do que diz efetivamente”. A construção 

desse ethos envolve diversas pesquisas que remetem diretamente ao estudo da construção 

da imagem de si que faz o orador no momento do discurso. Amossy (2008, p. 09) ressalta: 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. 

Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato, detalhe 

suas qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 

competências linguísticas e enciclopédias, suas crenças implícitas são 

suficientes para construir uma representação de sua pessoa. Assim, 

deliberadamente ou não, o locutor efetua  em seu discurso uma 

apresentação de si. 

 

Barthes (1970, apud, AMOSSY, 2008, p. 10) define o ethos como “os traços de 

caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importando sua sinceridade) para 

causar boa impressão: é o seu jeito... O orador enuncia uma informação e ao mesmo tempo 

diz: sou isto, não sou aquilo”. O que faz retomar a ideia de Aristóteles, que afirmava na 

Retórica: “É ao caráter moral que o discurso deve, eu diria, quase todo seu poder de 

persuasão”. Nessa perspectiva, a construção de uma imagem de si, peça principal da 

máquina retórica, está fortemente ligada à enunciação, que como forma de discurso, 

instaura duas situações, igualmente necessárias: uma origem e outro destino da enunciação. 

Aristóteles (II, 1378a, apud, FORIN, 2004, p. 19) relembra que, em sua Retórica, 

elenca quais as razões que o orador precisa ter para inspirar confiança: 
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Há três coisas que inspiram confiança no orador, porque há três razões que 

nos levam à convicção, independentemente das demonstrações. São o bom 

senso, a prudência, a sabedoria prática (phrónesis), a virtude (Arete) e 

benevolência (eunóia). Por causa da falta de bom senso, podem não 

exprimir uma opinião correta; por causa de sua malvadeza podem, mesmo 

pensando bem, não expressar aquilo que pensam; mesmo conhecendo a 

melhor solução, não aconselhá-la. Não há nenhum outro caso 

 

Sendo assim, segundo Fiorin (2004), o ethos baseado na phrónesis remete o orador 

ao bom senso, a prudência, a ponderação, indicando se ele exprime opiniões competentes e 

razoáveis. É um tipo de orador que usa a sensatez, a ponderação e exerce sua persuasão 

muito mais com os recursos argumentativos; o ethos baseado na areté remete à virtude, 

podendo ser entendida como coragem, sinceridade e justiça. Isso reporta a um orador que se 

manifesta como alguém simples, sincero e franco ao expor seus pontos de vista. É visto 

como desbocado, franco, que intimida e exerce seu convencimento sobre o público baseado 

na emoção; por último, o ethos baseado na eunóia remete à benevolência e à solidariedade, 

tudo relacionado às demonstrações de simpatia do orador pelo auditório. É visto como 

solidário e benevolente, conquistando o público por meio da simpatia. 

No entanto, todas essas qualificações que o público faz do orador, no momento em 

que ele desempenha uma perfomance, depende do ponto de vista de quem observa. Mas 

segundo Fiorin (1989), esses julgamentos não são individuais, mas sociais. Dependem, 

portanto, dos valores que os homens exercem nas relações com os outros. Ainda segundo o 

autor, na nossa sociedade o que pauta a vida dos homens nessas relações é uma lógica da 

gradualidade, em que nela é considerado disfórico o excesso, no caso um pólo positivo e, 

eufórico, a insuficiência, aqui vista como pólo negativo. “A qualidade da ação 

positivamente valorizada deve ser neutra em relação aos pólos categoriais: nem positiva 

nem negativa, nem excesso nem insuficiência. A neutralidade (justa medida) preside à 

aspectualização dos comportamentos sociais” (FIORIN, 1989, p. 350).  

Recuperando o pensamento de Aristóteles (apud, MAINGUENEAU, 2008, p.13), ao 

citar os diferentes caracteres que o orador pode encontrar em um auditório, cabe ao mesmo 

escolher as diferentes paixões que deverá suscitar. E complementa ao afirmar que a 

persuasão não se cria se o auditório não puder “ver no orador um homem que tem o mesmo 

ethos que ele: persuadir constituirá em fazer passar pelo discurso um ethos característico do 

auditório, para lhe dar a impressão de que é um dos seus que ali está”. 

Maingueneau (2008), que trata da concepção do ethos num quadro da análise do 

discurso, enfatiza que o ethos não age no primeiro plano, mas de maneira lateral e o mesmo 
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implica em uma experiência sensível do discurso e que mobiliza a afetividade do 

destinatário. Ele também analisa como o termo foi tratado ao longo da história e como isso 

vem a ser importante para os estudos atuais. Na Retórica, o ethos não tem sentido estável e 

não se reduz ao ethos discursivo. Ele complementa ao mencionar a posição que o ethos 

adquire no discurso: 

 

O ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é 

uma “imagem” do locutor exterior a sua fala; o ethos é fundamentalmente 

um processo interativo de influência sobre o outro; é uma noção 

fundamentalmente hibrida (sócio-discursiva), um comportamento 

socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação 

de comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada 

conjuntura sócio-histórica. (MAINGUENEAU, 2008, p. 17) 

 

Ele diz ainda que “o ethos - traduzido em português, mais frequentemente, de 

maneira bastante infeliz, por ‘caráter’”- está ligado à enunciação, não a um saber 

extradiscursivo sobre o enunciador e em termos mais pragmáticos, se diria que o ethos se 

desdobra no registro do mostrado e, eventualmente, no do dito. 

Maingueneau (apud, EGGS, 2008, p. 31), enfatiza: 

 

O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra; não diz que é 

simples ou honesto, mostra-o por sua maneira de se exprimir. O ethos 

está, dessa maneira, vinculado ao exercício da palavra, ao papel que 

corresponde a seu discurso, e não ao indivíduo “real”, (apreendido) 

independentemente de seu desempenho oratório: é portanto o sujeito da 

enunciação uma vez que enuncia que está em jogo. 
 

Ele complementa afirmando que a eficácia do orador decorre do fato de que envolve 

de alguma forma a enunciação sem ser explicitado no enunciado. Para Maingueneau 

(2008), no entanto, se o ethos está ligado ao ato de enunciação, é lógico que não se pode 

ignorar que o público constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele 

fale. É, nessa situação, que o autor chama a atenção para a diferenciação entre ethos 

discursivo e ethos pré-discursivo ou ethos prévio. 

Com a proposição dessas duas instâncias, o ethos discursivo e o ethos prévio, 

Maingueneau acomoda duas posições contrárias, observadas na Retórica antiga: de um 

lado, Aristóteles e Cícero, dos quais já tratamos até aqui, de outro, Isócrates e Quintiliano, 

cujo pensamento trataremos na sequência. Aos dois primeiros se podem tributar os estudos 

que enfatizam um ethos discursivo, construído a partir apenas do que é dito. Aos dois 

últimos, se podem associar os estudos atuais do ethos pré-discursivo ou prévio, cuja ênfase 

recai sobre os elementos externos ao discurso, possibilitando uma imagem preexistente, 
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fundamentais na formação da imagem do orador por parte do público. Privilegiamos, aqui, 

a abordagem discursiva, herdeira da retórica aristotélica, por razões que ficarão claras mais 

adiante, mas não podemos desconhecer, no entanto, a importância da articulação dessas 

duas perspectivas, o que exige a apresentação das ideias fundadoras de Isócrates e 

Quintiliano. 

Para Isócrates e Quintiliano, o ethos era, sobretudo, o resultado da imagem pública 

que o orador construía por fatores externos ao discurso. Sua abordagem da retórica 

privilegiava aspectos morais e sociais do ethos, entendendo que a imagem pública do 

orador seria o melhor argumento para imprimir autoridade ao discurso. A fama do orador 

daria respaldo e seria decisiva na formação da imagem que vinha junto com o discurso. 

Para Isócrates, o homem de prestígio convence com mais facilidade do que o desconhecido. 

Quintiliano ensinava que o ethos seria resultado da conjugação desses atributos morais, 

como coragem, honra e integridade, com qualidades discursivas, como eloquência e saber. 

Ele afirmava ainda que o orador deveria ser bom, sábio e perfeito, não só nos costumes, 

mas também na ciência e na aptidão para falar. 

Com relação à retórica, Quintiliano dizia que ela vai sempre estar ligada à 

criatividade, se valendo de uma linguagem elevada e que cria expectativa positiva no 

público, seduzindo-o, além de citar que o ethos do orador é elemento central na persuasão 

do ouvinte, sendo fundamental a relação caráter/discurso, onde o primeiro torna digno o 

orador e, o segundo, permite-se uma comunicação original, clara e elegante. Ainda para 

Isócrates, o discurso que conseguir a união de elegância, originalidade e clareza distinguirá 

o enunciador, no caso o orador. Ele complementa ao dizer que o discurso deve ser, antes de 

belo, agradável aos ouvidos, harmoniosos. Isócrates, ao contrário de Platão, vê na 

linguagem um instrumento não para alcançar a verdade, mas para permitir ao orador tornar-

se diferente em relação aos seus pares. Historicamente, considera-se que com esse 

pensamento, o filósofo, involuntariamente, tenha contribuído para que a retórica perdesse 

sua força argumentativa e se inserisse como uma estratégia mais ligada à “ornamentação” 

da fala. 

É importante relembrar aqui que, na retórica aristotélica, o ethos não é considerado 

como um resultado direto da imagem pública do orador, mas sim de sua fala. As qualidades 

do orador e do discurso, como defendiam Isócrates, também andam juntas, só que, para 

Aristóteles, o bom discurso é que constrói o bom orador e não o contrário. Nesse sentido, o 
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que parece, de fato, importar, é, como vimos, o crer e não o saber, pois o que se busca é a 

persuasão e não, necessariamente, a verdade. 

Segundo Amossy (2008), a compreensão da noção de ethos é retomada nos manuais 

de retórica da idade clássica sob a denominação de ‘caracteres oratórios’, esclarecida por 

estudos como os de Aron Kibedi-Varga e de Michel Le Guern. Esse último, segundo a 

autora, retoma, inclusive, as teorias desenvolvidas pelas retóricas de Gilbert, nas quais se 

distingue a imagem produzida no discurso dos caracteres reais. 

 
Distinguimos caracteres oratórios de caracteres reais. Isso não apresenta 

dificuldades, pois, quer alguém efetivamente honesto, quer seja piedoso, 

religioso, modesto, justo, fácil no convívio com o mundo, ou, ao contrário, 

quer seja corrompido, [...], aqui está o que chamamos caracteres reais. 

Mas um homem parecer isso ou aquilo pelo discurso, isso se chama 

caracteres oratórios, quer ele seja tal como pareça ser, quer pareça mesmo 

sem o ser. Pois pode-se mostrar algo sem sê-lo; e pode-se não parecer tal, 

e ainda assim o ser; pois isso depende da maneira como se fala. 

(GILBERT, apud, AMOSSY, 2008, p. 18) 

 

Ainda segundo Amossy (2008, p. 18), “a preocupação com a moral impede a 

dissociação clara dos dois planos distinguidos. Ela cita também que Gilbert nota que os 

caracteres marcados e difundidos do modo como se fala permitem que o discurso seja 

semelhante a um espelho que reflete o orador. 

 A construção discursiva do ethos se faz, dessa forma, ao sabor de um jogo 

especular, onde o orador constrói sua própria imagem em função da imagem que ele faz de 

seu auditório, numa espécie de ‘modelagem’ de como agir e falar. Seria uma representação 

do orador confiável e competente que ele crê ser, também, as do público. Amossy (2005, 

p.122) distingue as duas correntes sobre os conceitos de formação do ethos dentro e fora do 

discurso: “o ethos dos pragmáticos, na linha de Aristóteles, constrói-se na interação verbal e 

é puramente interno ao discurso, enquanto o dos sociólogos se inscrevem uma troca 

simbólica regrada por mecanismos sociais e por posições institucionais exteriores”. 

Frente às duas abordagens, podemos, por fim, alinhar a retórica aristotélica, mais 

preocupada com a imagem do orador no e pelo discurso, à análise dos caracteres oratórios. 

Contrariamente, podemos alinhar as abordagens de inspiração no grego Isócrates e no 

romano Quintiliano aos caracteres reais do orador. Não consideramos que temos aqui a 

configuração de posições excludentes, mas sim, complementares, podendo indicar duas 

distinções a partir da ênfase dada na análise a uma ou outra instância envolvida na 

configuração do ethos. 
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A Construção da imagem de credibilidade 

 

Para a análise que nos interessa aqui realizar sobre o telejornal, é mais produtivo e 

pertinente observar o que designamos aqui como dos caracteres oratórios, porque só a partir 

destes podemos identificar o narrador ou, no caso dos apresentadores de telejornais, o ator 

da enunciação, que figurativiza o enunciador. São esses caracteres oratórios que vão 

permitir a eles construir uma imagem de credibilidade ou não perante o enunciatário, 

representado pelo público. Isso porque os caracteres reais são praticamente inacessíveis ao 

grande público ou até mesmo, aos pesquisadores que analisam essa imagem construída no 

discurso. 

Entre os caracteres oratórios, chamamos a atenção para os aspectos de aparência e 

de linguagem verbal. Em relação aos apresentadores de telejornais, se aplica a linguagem 

elevada, onde, apesar de se usar uma suposta linguagem coloquial, o texto ainda carrega 

traços da rebuscada norma culta, o que, de certo modo, ajuda a impressionar o receptor a 

criar uma imagem do verdadeiro e do belo, que estaria relacionado a traços da retórica, 

onde é sempre importante fazer-parecer-ser aplicando técnicas de aparência, que irão levar 

o enunciatário a ter uma imagem do que o senso comum denomina de bonito e bem 

apresentável. 

Nessa perspectiva de construção da imagem pelos caracteres oratórios, o desafio 

então é buscar, no objeto analisado (no caso, os apresentadores), os elementos que 

configurariam tais caracteres. Para isso, é válido retomar o pensamento de Maingueneau 

(2008, p.72), que destaca o ethos sendo formado por três componentes: o caráter, que é o 

conjunto de características psíquicas reveladas pelo enunciador; o corpo, que é o feixe de 

característica física que o enunciador apresenta. Uma “corporalidade” associada a uma 

compleição corporal, mas também a uma forma de vestir-se e de mover-se no espaço social; 

o tom, a dimensão vocal do enunciador, desvelada pelo discurso. A vocalidade implicaria 

em uma determinação do corpo do enunciador (e não, bem entendido, do corpo do autor 

efetivo). Para ele, o ethos “recobre não somente a dimensão vocal, mas também o conjunto 

das determinações físicas e psíquicas atribuídas pelas representações coletivas à 

personagem do orador”. Caráter e corporalidade estariam apoiados então sobre um conjunto 

de representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, de estereótipos sobre os quais a 

enunciação se apoia e, por sua vez, contribui para reforçar ou transformar. 
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Para Fiorin (1996, p. 88), “o simulacro do enunciador, construído como um tom, um 

caráter e uma corporalidade específicos, é determinado pelas categorias fundamentais do 

percurso gerativo”. Ele enfatiza ainda que é preciso desenvolver uma teoria do tom 

associado a um certo caráter e uma certa corporalidade, que possam se manifestar na 

enunciação enunciada: 

 

Os tons podem ser moderados ou agressivos, alegres ou tristes, monótonos 

ou vibrantes etc. Cada um deles está associado a um feixe de traços 

psicológicos que se atribui ao enunciador por sua maneira de dizer. Por 

sua vez, esse tom estará associado a uma imagem do corpo do enunciador, 

que não estará representada para o olhar do enunciado, mas que se percebe 

no modo de dizer. Esse corpo veste-se de uma dada maneira etc. Temos 

assim, o corpo jovem vestido de maneira bem moderna do enunciador 

Folha Ilustrada; o homem rude e grosseiro, com corpo enorme, da direita 

mais bruta; o barbudinho do PT; o corpo bem cuidado vestido com 

elegância clássica da nova direita etc. (FIORIN, 1996, p. 89) 

 

No caso dos telejornais, o tom revela-se como o da seriedade7, pois ele confere os 

efeitos de sentido de verdade, confiabilidade e credibilidade ao que se está sendo noticiado. 

E a esse tom principal, outros estariam diretamente ligados, como a formalidade e a 

neutralidade, presentes na maioria dos noticiários. Duarte (2008, p. 09), que pesquisa quem 

dá o tom nos telejornais, reforça ainda que “as emissoras investem nos apresentadores pelo 

tom de seriedade que esses possam conferir ao programa, o que é avesso a expressões de 

personalidade e subjetividade que distinguiriam o apresentador”. Ela ainda acrescenta que 

os telejornais, em seus formatos tradicionais, focam as estratégias em torno dessa seriedade, 

aliado a “termos das categorias tratamento: formalidade vs. informalidade; ritmo: 

regularidade vs. Irregularidade; posição: neutralidade, distanciamento vs. Proximidade; 

espessura: superficialidade vs. profundidade”. 

Nessa análise pode estar a explicação para a impessoalidade e tentativa de 

neutralidade presente em grande parte dos telejornais do país. A autora acrescenta que: 

 
A seriedade, no caso dos apresentadores, tem como formas de expressão a 

aparência física, a postura corporal, o penteado, o vestuário, o 

comportamento contido, a voz pausada, o uso impecável da linguagem 

verbal, etc., mas ela é extensiva, vias de regra, a todos que ocupam a 

função de apresentadores de telejornal. (DUARTE, 2008, p. 09) 

 

No entanto, Duarte destaca que, no caso dos telejornais tradicionais, as emissoras  

não “abrem mão” de manter o papel de enunciadora, não delegando essa função ao 

apresentador; Pelo contrário, o controle e manutenção do tom são mantidos, permitindo, por 

exemplo, substituir apresentadores, sem prejuízos ao programa e/ou veículo. 
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Nessa construção de imagem podemos entender um pouco os motivos da tentativa 

de alguns apresentadores de tentarem se aproximar do sentimento, das preferências e dos 

costumes populares, quebrando um pouco a frieza do jornalismo ‘objetivo’, que teoriza a 

neutralidade, não da informação apenas, o que é fundamental no jornalismo, mas, 

sobretudo, da linguagem não-verbal, onde gestos e expressões são rigorosamente 

controlados do ponto de vista técnico e editorial. Ela ainda ressalta que os telejornais 

cercam-se de estratégias discursivas e mecanismos expressivos que atestem “os efeitos de 

sentido de verdade, autenticidade, credibilidade de que carecem”. Entendemos que, assim, 

os telejornais adquirem o que pretendem no que se refere a dar credibilidade à notícia, no 

entanto, perdem em sintonia com o público, que, na maioria das vezes, cada vez mais, 

esperam uma identificação com o emissor da notícia, figurativizado no telejornal pelo 

apresentador, quer seja pela linguagem mais informal, quer seja por gestos e expressões 

mais espontâneas. Fechine (2008) ressalta que na nova configuração enunciativa cresce a 

importância da construção do apresentador como sendo um personagem criado a partir da 

própria representação. 

Na análise dos apresentadores de telejornais podemos comparar estudos que tratam 

dos aspectos discursivos e de imagem externa desses atores da enunciação. Pouco se tem 

analisado, entretanto, o poder que eles têm, enquanto representantes de grandes veículos de 

comunicação, o que estaria, de certo modo, numa outra perspectiva, já que nesse caso, não 

se evidenciam os discursos verbal e não-verbal, nem a imagem social que ele carrega, mas 

sobretudo o poder do veículo que o mesmo trabalha. Mas aqui, volta-se a análise específica 

nos fatores intradiscursivos como sendo detentores, em maior potencial, de nos revelar 

como é construída a imagem dos apresentadores de telejornais. 

A partir dos anos 90, como cita Fechine (2008), a construção dessa imagem passa 

não só pelos papéis, mas sobretudo pelas posturas e perfis dos apresentadores de telejornal. 

E esse novo perfil acaba envolvendo constante tensão entre a ‘objetividade’ e 

imparcialidade jornalística e a glamorização. Era comum até então as empresas jornalísticas 

“preservarem” a imagem dos apresentadores desde a época dos antigos locutores de notícia, 

para que o conceito sobre os mesmos fosse formado pelo público apenas pelo que se via no 

vídeo. Hoje, no entanto, acontece o contrário: os apresentadores do famoso Jornal Nacional 

(JN), William Bonner e Patrícia Poeta, por exemplo, chegam a ser tratados na mídia como 

estrelas de Hollywood.  
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Sendo assim é possível ver uma deliberada estratégia de personalização dos 

apresentadores, na qual passa a ter maior importância a articulação de elementos de 

construção do ethos externos ao enunciado-telejornal, mas não ao universo midiatizado de 

relações nos quais estes estão inseridos. Se essa construção social da imagem dos 

apresentadores, quando extrapola os limites do telejornal, ocorre por outros discursos 

midiáticos, tal constatação só corrobora nossa posição de privilegiar o discurso posto que é 

nele que, contemporaneamente, circulam e se constroem representações, valores, juízos 

morais acerca do outros. Mesmo o espectador que não compra revistas e jornais ou tem 

acesso à internet pode ter acesso a outras imagens dos apresentadores postas em circulação 

pela própria TV em outros momentos de sua programação, como ocorre com a dupla de 

apresentadores do famoso JN, constantemente noticiados em revistas e sites de 

personalidades. 

Seja pelo telejornal, seja por outros programas ou mídias, o acesso que, hoje, temos 

aos apresentadores de TV é sempre o acesso a uma imagem construída discursivamente. 

Não precisamos, no entanto, apelar a elementos exteriores ao próprio enunciado-telejornal 

para construir tais imagens. Estas se cristalizam pelo nosso ‘convívio’ com o próprio 

telejornal e são eles mesmo que nos “instruem” sobre o modo como devemos ver seus 

apresentadores. 

Para Hagen (2008), o apelo a fatores de ordem emocional é um aspecto muito 

importante na atuação do apresentador e, por isso mesmo, parece-nos que está cada vez 

mais evidente na construção da sua imagem. Sem esse apelo, postula Hagen, a própria 

cognição dos telespectadores fica comprometida. Com o aspecto emocional incorporado à 

notícia, os apresentadores teriam a possibilidade de extrapolar a função jornalística. Surgiria 

uma nova perspectiva: os apresentadores exercendo com mais clareza os preceitos 

jornalísticos, evidenciando uma representação emocional forte e capaz de criar uma 

identificação maior com o público, fato que permitiria contrabalancear a frieza da pretensa 

objetividade jornalística e imparcialidade das notícias. 

Ainda segundo Hagen (2008), ao buscar-se a emoção dos telespectadores se repete 

naturalmente o que se faz numa conversação face a face. Uma crítica que o autor cita sobre 

o pedido que se faz ao jornalista, para, em nome da objetividade, excluir a emoção em 

detrimento da ‘imparcialidade’ parece fazer sentido na medida em que não se pode 

conceber como sendo a emocionalidade um estado desviante, errado, antiético na 

apresentação da notícia. Dentro dessa perspectiva o autor complementa dizendo que é a 
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emoção o que permite unir assuntos, abordagens e blocos de informação tão distantes e que 

é tarefa dos apresentadores apertar os laços e fidelizar o público ao telejornal. 

Dos cuidados com a aparência ao apelo à emoção, tudo que diz respeito à atuação 

(performance) do apresentador determina, assim como é determinada, pela configuração 

geral do próprio telejornal, sua linha editorial. O modelo de telejornal centralizado e 

opinativo, no qual se dá ênfase a construção do ethos do enunciador, parece dar sinais de 

que a credibilidade do apresentador já não é mais medida pela ‘objetividade e 

imparcialidade’ jornalísticas e sim, pela construção de um espaço de valoração e 

questionamento da notícia. São transformações em curso da atuação dos apresentadores e 

dos telejornais nesse processo de determinação recíproca em que o ethos por eles 

construídos ganha cada vez mais importância. 
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