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RESUMO 

É indiscutível o poder do jornalismo. Assim, esta atividade tem como principal 

objetivo legitimar o que é verdade, pois os fatos são suas matérias-primas e toda 

narrativa jornalística expressa, por excelência, um discurso. Utilizando muitas vezes de 

aspectos retóricos para a argumentação e convencimento do público quanto à 

mensagem. A estruturação de todo texto jornalístico, não importando o gênero do 

veículo, exprime suas intenções na comunicação. Nada é colocado pelo produtor da 

notícia de forma ingênua. Na tentativa de comprovar esse efeito, esta pesquisa tem 

também como objetivo buscamos fazer uma análise do apresentador Marcelo Rezende, 

do “Cidade Alerta”, transmitido pela Rede Record. O discurso do apresentador possui 

inúmeros elementos que transitam por diversos campos semânticos, não 

necessariamente o campo jornalístico. Como método de análise, recorre-se às técnicas 

de Análise de Discurso, baseados no estudo de Michel Pêcheux, (2005).  

Palavras-chave: retórica, discurso jornalístico, apresentador Marcelo Rezende, ethos 

do apresentador. 
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O jornalismo presta diariamente um serviço de utilidade pública à sociedade. O 

seu papel está em informar, propagar notícias e fatos importantes para a construção do 

coletivo com mais conhecimento.  

Comunicar não é apenas fazer com quê as pessoas estejam cientes das mudanças 

corriqueiras, mas também formar opiniões e passar credibilidade em cada palavra 

pronunciada, escrita ou divulgada.  Daí a relação de comprometimento que deve existir 

com a profissão e o seu público alvo, enfatizando sempre a ideia de legitimação da 

verdade, contar uma história da forma mais coerente com o ocorrido. 

Dessa forma, o fazer jornalístico sofre pequenas alterações de acordo com a 

plataforma utilizada, na Tv, no Rádio, Impresso ou nos portais da Internet. A construção 

da narrativa jornalística se adequa aos meios para atingir de forma eficiente o seu 

objetivo de comunicar. 

O jornalismo policial, atualmente, tem se destacado na mídia brasileira. 

Independente da plataforma, o cidadão diariamente dedica alguns minutos do seu dia 

para acompanhar os últimos acontecimentos do setor na sua cidade, estado ou no país.  

Os programas de televisão do setor policial estão presentes na grade da televisão 

normalmente nos horários de almoço e final de expediente, em que as pessoas param 

suas atividades e, consequentemente, podem acompanhar essa programação. Fatos 

trágicos ganham relevância e geram comoção nas pessoas, pela própria história, mas 

também pela forma que é contada.  

Neste artigo, vamos analisar a performance e o discurso do apresentador, 

Marcelo Rezende do programa, “Cidade Alerta, exibido na grade da Rede Record. 

Performático e polêmico, o apresentador exprime ao discurso jornalístico sua opinião, 

dando ar sensacionalista aos casos exibidos e uma pitada de comicidade com fatos 

corriqueiros e deslizes dos próprios colegas de equipe.  

 

O DISCURSO JORNALÍSTICO  

A atividade jornalística consiste substancialmente na construção de uma 

narrativa, popularmente conhecido como “contar uma história”, porém real. Ao longo 
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de sua trajetória, a linguagem jornalística passou por várias modificações, que, por sua 

vez, não param, pois esta precisa estar ligada às mudanças sociais, tendo em vista que o 

texto jornalístico é uma representação de momentos históricos, sociais e culturais. 

Sendo entendida por alguns teóricos da comunicação como um reflexo da realidade, a 

linguagem jornalística limita-se a um recorte dela, tendo como pressuposto a 

impossibilidade de compreensão da realidade como um todo.  

O discurso jornalístico apresenta um caráter de legitimação de veracidade. Esse 

princípio baseia-se na observação e registro dos fatos, comprovados, organizados e 

classificados. Sendo assim, a primeira tentativa de construção do discurso jornalístico é 

a busca pela verdade absoluta. Algo que deve ser visto como inquestionável perante a 

sociedade. Veracidade nesse sentido corresponde à objetividade, isto é, fidelidade ao 

objeto.  

Segundo Gomes (1991 apud Ester Marques 2008):  

 

A fidelidade jornalística é propugnável porque admite que a faculdade 
do conhecer é sempre reportável ao passado (retorna sempre ao 
evento) ou atualiza o presente em que a realidade pode ser aduzível 
(trazida para diante de nós) ou seduzível (trazida para nós). Mas, não 
é qualquer fato que adquire o estatuto jornalístico. É preciso antes 
reconhecer de, entre os fatos dispersos no tecido cotidiano, quais são 
susceptíveis de adquirir o estatuto de acontecimento. (GOMES 1991 
apud ESTER MARQUES 2008, p. 3 a 4) 

 
 

Nosso cotidiano é permeado por vários acontecimentos, mas, nem todos se 

tornam fatos jornalísticos, até porque é impossível captar a realidade como um todo. 

Sendo assim, o produtor da notícia, precisa utilizar de critérios para a seleção dos fatos 

considerados importantes, para que estes se tornem notícias e em seguida, sejam 

publicadas.  

É o que os teóricos do jornalismo denominam como Teoria do Newsmaking, ou 

critérios de noticiabilidade, que representa uma espécie de filtros para a notícia. São 

critérios, chamados valores-notícia, que classificam um fato como notícia ou não.  

Para Ester Marques (2008, p. 5), os valores-notícia são atribuídos tais como “a 

singularidade, o interesse público, a relevância, a coerência, a atualidade, a 

universalidade, a verificabilidade, e quantidade de pessoas que envolve”. Nesse sentido, 

quando são atribuídos aspectos como esse ao acontecimento, este deixa de ser um 
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evento de interesse individual, e passa a ser de caráter social, interferindo a toda 

coletividade e promovendo o debate público – por isso, possuem forte ligação com o 

trabalho jornalístico.   

Tão importante quando o que está sendo noticiado é de que forma a notícia está 

sendo produzida e como chega até o público. As escolhas das palavras, as ordens das 

informações, interferem na comunicação entre o emissor da mensagem e interlocutor, e 

refletem a subjetividade do profissional do jornalismo e a concepção da época.  

No seu surgimento, o jornal impresso, por exemplo, era praticado com uma 

linguagem totalmente rebuscada, tendo em vista que os jornalistas da época vinham do 

campo da literatura. Essa situação foi mudando, no momento em foi percebido que o 

jornalismo por ser uma atividade global, atinge um grande número de pessoas de 

diferentes gostos, costumes, e crenças, e ao mesmo tempo. Com isso, estudiosos da área 

da comunicação e do jornalismo perceberam que a linguagem jornalística precisava ser 

a mais clara e objetiva possível, sendo capaz de informar de um leigo a um magistrado 

com tamanha eficiência na interação – levando a um feedback. 

Por isso, atualmente, quando se fala em linguagem jornalística, a primeira coisa 

que vem a cabeça, é a clareza e a objetividade. Porém, é necessário perceber que cada 

veículo de comunicação possui a sua linguagem específica. O texto falado, como no 

caso da televisão e do rádio, não deve em hipótese alguma, ser o mesmo publicado em 

um jornal impresso. Na escolha de palavras, o jornalista deve ter cuidado com as 

particularidades presentes no determinado veículo em que trabalha.  

O texto da televisão e do rádio, por exemplo, devem ser ainda mais simples do 

que o do jornalismo impresso. Pois, nestes, o público não tem a oportunidade de assistir 

ou ouvir a reportagem novamente. O que pode acontecer com o texto do jornal impresso 

inúmeras vezes, de acordo com a vontade do leitor.  

A construção da narrativa jornalística também é modificada em relação ao 

gênero jornalístico. Dentro dessa perspectiva, há quatro gêneros: informativo, opinativo,  

interpretativo, e de utilidade e serviços. O primeiro trata-se substancialmente, da tarefa 

de informar; é o caso da notícia – puro relato do acontecimento. O gênero opinativo, 

como o próprio nome sugere, tem a função de opinar sobre os fatos; é o caso de 

crônicas, contos, colunas de opinião. A reportagem é base do gênero interpretativo. Este 
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tem a função de informar, assim como o primeiro, mas neste caso não dá-se apenas um 

relato do que aconteceu, mas a perspectiva de uma abordagem, que advém obviamente 

da interpretação do repórter. Podemos citar como exemplo, o incêndio da boate Kiss em 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, que aconteceu em janeiro de 2013.  

A notícia, neste caso, é o incêndio em si, quantidade de pessoas que morreram, 

entre outras perguntam que devem ser respondidas. A reportagem trabalha sobre as 

casas de shows que não possuem saída de emergência, como era o caso da boate Kiss, 

alvarás para essas mesmas casas que foram liberados pela prefeitura, o risco da 

utilização de fogos de artifício por cantores em seus shows, entre outras abordagens que 

podem ser dadas.  

O jornalismo possui regras básicas de como construir a notícia. O modelo foi 

criado pelos americanos, e adotado pelos jornalistas a nível mundial. Denominado lead, 

a expressão se refere ao primeiro parágrafo de qualquer texto jornalístico. O lead é 

formado por seis perguntas básicas, que devem ser respondidas logo no início de 

qualquer texto, sendo elas: quem, o quê, quando, onde, como e por quê.  O lead não tem 

uma ordem obrigatória, e o como e por quê, podem ser respondidas no segundo 

parágrafo, de acordo com escolha do jornalista.  

Exemplo de lead:  

Gilmar Mendes toma posse como ministro efetivo do TSE 

Em sessão solene realizada no plenário nesta quinta-feira (13), o presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), ministro Marco Aurélio, empossou o ministro Gilmar Mendes como membro 

efetivo da Corte, para exercer um mandato de dois anos. 

Fonte: Jornal De Fato, 14/02/2014. 

Podemos perceber na notícia relatada acima os seguintes aspectos: 

QUEM: Presidente do TSE, Marco Aurélio. 

O QUÊ: empossou o ministro Gilmar Mendes 

QUANDO: nesta quinta-feira, 13 

ONDE: Em sessão solene realizada no plenário 



 

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

 

COMO: Membro efetivo da Corte 

POR QUÊ: Para exercer mandato de dois anos 

Já sobre a reportagem, que tem como base a interpretação do jornalista, podemos 

dizer que ela dá ao profissional certo grau de liberdade de escolha de um ponto de vista, 

a ser trabalhado pelo mesmo. Essa questão dependerá muito mais da linha editorial da 

empresa jornalística.  

Exemplo de parte de reportagem:  

 Fenaj diz que violência contra jornalistas não se restringe às manifestações 

Os assassinatos de dois jornalistas, em municípios no interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, esta 

semana, reforçou a sensação de insegurança entre os profissionais de comunicação e levou entidades de 

classe a cobrar o esclarecimento dos fatos. Para o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas 

(Fenaj), Celso Schröder, o problema da violência contra os profissionais não se restringe às 

manifestações, ainda que, desde junho do ano passado, quando multidões tomaram as ruas de várias 

cidades, o número de casos tenha aumentado. 

“Precisamos de proteção, mas os jornalistas não estão pedindo ações restritivas das liberdades individuais. 

Estamos resistindo a essa provocação, pois achamos que não vai ser com leis repressoras, que restrinjam a 

liberdade de reunião e manifestação que vamos conseguir diminuir a hostilidade contra jornalistas. Pelo 

contrário. A tendência será isso desencadear ainda mais radicalismo”, acrescentou Schröder. 

Embora as motivações dos crimes ainda estejam sendo investigadas, as mortes de Pedro Palma, no Rio de 

Janeiro, e de Edilson Dias Lopes, no Espírito Santo, foram  objeto de notas da Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), cobrando resposta para os assassinatos. 

Fonte: Agência Brasil, 14/02/2014. 

Já o gênero utilidades e serviços é aquele que muitas vezes é considerado como 

entretenimento. Mas, sua principal função é a prestação de serviço. Este gênero tem 

como principal característica ser útil ao receptor com informações que ele utilizará de 

imediato ou em um momento qualquer. De acordo com Vaz (2009, apud Rodrigues e 

Alves, 2010):  

Nesta era em que há muita informação e que o cidadão está cercado por 

variadas opções, ele precisa fazer escolhas a cada momento, necessitando 

cada vez mais de orientações e guias. Correspondendo a essa demanda, os 

meios de comunicação de massa utilizam-se do jornalismo para prestar 
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serviços de utilidade pública, muitas vezes, sobre assuntos e temas que fazem 

parte do cotidiano dos cidadãos. (VAZ, 2009, p. 2 apud RODRIGUES e 

ALVES, 2010) 

 

Somos influenciados pelos meios de comunicação de massa e, muitos 

telespectadores querem ouvir o que eles gostariam de falar, por tanto isso perpassa na 

construção social que um apresentador representa para o seu público.  

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO JORNALISTA 

            A palavra Ethos nasceu com a obra Retórica de Aristóteles, que o Ethos do 

orador é o que leva ao auditório a credibilidade da informação. Uma estratégia 

argumentativa. A forma de persuadir, não necessariamente, é obtida quando se diz a 

verdade, mas sim, quando se faz parecer, com argumentos e técnicas capazes. O ethos, 

não está ligado ao real, mas a pessoa criada pelo seu discurso, o enunciador. A criação 

do ethos é uma realidade, pois não há como enunciar sem criar um ethos. Ou seja, todo 

orador, apresentador, comunicador, enunciador terá um ethos, que este, resultará em sua 

credibilidade.  

O termo grego ethos significa personagem, uma imagem que o 

comunicador/enunciador constrói de si mesmo no discurso, para impressionar o 

receptor, ganhando, consequentemente, a sua confiança.  

No jornalismo, o apresentador tem sido abordado de modo mais evidenciado em 

suas práticas, produção e estética, seu papel é fundamental para a construção da 

credibilidade pelo seu público, ou seja, o que chamamos de ethos. Fiorin (2004, p.134) 

ressalta, que o ethos está perpasso à adesão do enunciatário no ato do discurso. 

 

O enunciatário não adere ao discurso apenas porque ele é apresentado como 

um conjunto de ideias que expressam 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, a construir um enunciado, constrói também seu correlato 

enunciatário.  
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O apresentador reproduz a notícia, é o elo entre o veículo e o telespectador, o 

enunciador e o enunciatário.  

No processo de construção da imagem do jornalista como apresentador ou a 

credibilidade do telejornal no qual apresenta, a fim de conquistar a credibilidade perante 

o público é necessário os seguintes aspectos: vestuário, postura, gestos, fala, 

convencimento e credibilidade. Os apresentadores devem tomar cuidado com a imagem 

que desejam passar ao telespectador, uma imagem de sucesso é preciso que as pessoas 

admirem e respeitem com isso o apresentador/programa ganha audiência e credibilidade 

do público. É notória a preocupação da credibilidade do apresentador, devendo observar 

esses fatores e ser construída através de recursos verbais e não verbais adquiridos 

através de técnicas e práticas. 

A figura do apresentador é denominado de enunciador, no nível enunciativo, tem 

a função de narrador que representa o veículo, sendo ele o elo de ligação, uma espécie 

de porta voz. 

O apresentador representado o veículo não deve, tecer comentários e/ou 

conclusões, não utilizando uma linguagem do “eu”, puxando pra si a responsabilidade 

com sentido de emitir opiniões, algo evidente na postura de Marcelo Rezende. Quando, 

antes de exibir a matéria começa a noticiar o conteúdo “a seguir uma barbaridade, coisa 

de sacana” refere-se ao anunciar uma matéria de um estrupo na favela da rocinha no Rio 

de Janeiro. Logo em seguida, exibe a matéria e continua “esse bandido tem que pagar 

apodrecer não cadeia, cadê as autoridades? Eu não acredito no que estou vendo!”. Essa 

é a opinião e comentário dele referente ao caso. 

O narrador enunciativo não deve fazer referência a si próprio, ou ao veículo que 

representa, mas sim a uma linguagem impessoal/coletiva. Segundo Fechine (2008): 

O apresentador é um delegado imediato do sujeito enunciador que se 

manifesta explicitamente ao enunciado (sua figurativização), mas ao qual não 

se pode atribuir o ponto de vista do discurso. Há aqui, portanto, uma clara 

distinção entre este comunicador, em particular (um “eu” individual) e seu 

papel público, o de representante ou “porta-voz” de um broadcaster (o que 

define do ponto de vista discursiva, como um “não eu”). 
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Contudo, o apresentador utilizando de um discurso como sendo seu, “eu”, não da 

emissora que representa ou do telejornal que apresenta. Entende como se o jornalista 

fale o que pensa e o que quer, produzindo uma autonomia do apresentador em relação à 

equipe do programa e mesmo a emissora. O apresentador do “Cidade Alerta”, Marcelo 

Rezende, demonstra total autoridade do programa, mesmo que seja acordado com a 

produção, mas analisando como telespectador é ele quem fatura o crédito. Rezende no 

decorrer do programa emite diversas opiniões polêmicas, vária de assuntos trágicos a 

brincadeiras com o cinegrafista e o comentarista que o auxilia.  

Deste modo, o Jornalista Marcelo Rezende toma para si a responsabilidade do 

programa, partindo de um apresentador impessoal, porta-voz, para o apresentador 

cúmplice, dono da voz. Definindo como apresentador cúmplice, porque utiliza do apelo 

afetivo/emotivo, adota um comportamento mais informal e uma postura corporal leve, 

andando pelo Studio, com elementos faciais complementares ou de comentários. Uma 

entonação oscilante, ora é calmo ora é agressivo, chegando até gritar, demonstra 

comoção ou indignação. Procura ser o mais próximo do público possível. Sua fala é 

pautada no que o cidadão comum quer ouvir, relatos do seu dia-a-dia, ao comentar fatos 

relevantes chocantes, expressando juízo de valor, condenando os que ora ainda estão em 

julgamento, fazendo o telespectador entender que ele é dono da opinião e exclusiva 

verdade.  

Diante do exposto, entendesse que o ethos do Jornalista Marcelo Rezende, a 

moral do seu discurso, é criado por estas características que ele utiliza para persuadir 

seu público, não sendo estas seu ethos, a figura da pessoa dele, mas sim, a figura de 

imagem que se cria dele, pelo seu discurso. Sujeito construído pelas marcas da 

enunciação.  

RETÓRICA E A ARTE DE ARGUMENTAR 

Embasados pelo ethos ser construído a partir do discurso, por quem fala, a 

retórica e a arte de argumentar, ambos, tem papel fundamental. Ou seja, a partir da 

retórica, organização das ideias; arte de argumentar, convencer e persuadir e, construção 

do ethos, imagem construída através do discurso, resulta num bom orador.  

A retórica surgiu na Grécia antiga, para os gregos não bastava falar bem, tinha 

que convencer, possuíam em sua expressão verbal, o dom da oratória, utilizado para a 
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persuasão dos auditórios e camadas sociais inferiores. Temos diversas definições de 

retórica: 

Conforme Platão defendia a retórica como a forma de manipulação dos 

auditórios, já para Aristóteles, a retórica é algo científico um corpus com objetivo e 

método verificativo para se produzir a persuasão.  

Contudo, com o passar dos séculos, entendesse que retórica não é persuasão, 

mas, um código dos códigos que revela a maneira de persuadir, e ao longo deste, 

percebe a transformação em recurso embelezador do discurso, tal surgi à arte de 

argumentar ou estudos de linguagem e técnicas de argumentação. 

Segundo Abreu (2002), “Argumentar é a arte de convencer e persuadir. 

Convencer é saber gerenciar informação, é falar à razão do outro, demostrando, 

provando... Persuadir é saber gerenciar relação, é a falar à emoção do outro”. Ou seja, 

convencer é o campo da razão, ideia, mostrando e provando, persuadir é o campo da 

emoção, relação, ação e sentimentos.  

Convencer é construir algo no campo das ideias. Quando convencemos alguém, 

esse alguém passa a pensar como nós. Persuadir é construir no terreno da ação. Quando 

persuadimos alguém, esse alguém faz o que desejamos que ela faça. Para Abreu (2002), 

técnicas argumentativas são os fundamentos que estabelecem a ligação entre as teses de 

adesão inicial e a tese principal. Essas técnicas compreendem dois grupos Principais: os 

argumentos quase lógicos e os argumentos fundamentados na estrutura do real. 

Essas técnicas de argumentação revelam que um bom orador primeiro deve 

saber o que falar, o domínio de conteúdo é fundamental, em seguida os gestos: mãos, 

corpo, face, olhos, vestuários etc. O medo de falar em público é o fator determinante 

para o fracasso do orador.  

Para Aristóteles, a retórica, não é um dom, mas sim, um método discursivo 

argumentativo utilizado para promover a persuasão das pessoas. Ao ver um bom orador, 

proferir sua palestra você se pergunta, este homem nasceu com o dom da oratória? Não, 

ninguém nasce com esse dom, adquiri através de técnicas e treinamentos. O treinamento 

persistente de técnicas de oratória pode fazer de qualquer pessoa um orador “A 

persistência é o caminho do êxito” já dizia Chalin Chaplin.  
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ANÁLISE DE DISCURSO 

Este trabalho utiliza como objeto de estudo o apresentador do programa “Cidade 

Alerta”, da Rede Record, Marcelo Rezende. Marcelo Luiz Rezende Fernandes começou 

sua carreira no Jornal dos Sports, no Rio de Janeiro, como repórter esportivo de clubes, 

nos anos 70. O apresentador já trabalhou na Rede Globo, apresentando o programa 

policial Linha Direta, e na TV Bandeirantes e Rede TV. Com mais de 30 anos de 

trabalho, Rezende sempre esteve envolvido com matérias ligadas ao jornalismo 

investigativo. Tendo como destaques, matérias envolvendo tráfico de armas, corrupção 

no futebol, pirataria pornográfica entre outras.  

Para análise do discurso do jornalista, utilizamos a Análise de Discurso, de 

acordo com Michel Pêcheux. O autor, por sua vez, não separa categoricamente, 

estrutura e acontecimento, relacionando a linguagem a sua exterioridade, ou seja, o 

interdiscurso. (PÊCHEUX apud ORLANDI p. 11).  

Segundo o Pêcheux (apud Orlandi 2005), a análise de discurso expõe o olhar 

leitor à opacidade (materialidade) do texto, objetivando a compreensão, do que o sujeito 

diz, em relação a outros dizeres, ao que ele não diz.  

As palavras não tem um sentido ligado a sua literalidade, o sentido é sempre 

uma palavra por outra, ele existe sempre nas relações de metáfora 

(transferência) acontecendo nas formações discursivas que são seu lugar 

histórico provisório. [...] toda enunciado, toda sequência de enunciados é 

linguisticamente descritível como uma série (léxico, sintaticamente 

determinado) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação. 

(PÊCHEUX apud ORLANDI, 2005, p. 11) 

 

APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO ORAL DO APRESENTADOR 

MARCELO REZENDE 

Quando se trata de informar, cada detalhe deve construir um sentido. A 

comunicação para ser eficaz tem de começar desde a emissão da voz até os movimentos 

das mãos e a expressão facial do tele jornalista. E no caso de Marcelo Rezende, a 

maneira como se apresenta no programa são complementares na construção de sentido 

que o “Cidade Alerta” propõe ao seu telespectador, todos os sinais buscam prender a 

atenção das pessoas que acompanham o programa, além das notícias que aborda temas 

de segurança, saúde, trabalho e comportamento. Mesclando um pouco de jornalismo 
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investigativo e teledramaturgia com fatos corriqueiros e normalmente desagradáveis ao 

conhecimento da sociedade.  

A televisão é um meio de comunicação bem acessível e, portanto de ampla 

abrangência. Comunicar, informar, entreter, proporcionar lazer, essa mídia reúne 

diversas funções e públicos, e faz parte da rotina de muita gente, é uma opção para os 

indivíduos se tornarem coletivos através dessa mediação entre sociedade e a 

programação televisiva, ofertada a um público heterogêneo. 

A história da televisão mostra que cada país, cada cultura, estabelece relações 

diferenciadas com a televisão. No Brasil, ela tomou o gosto popular muito 

rapidamente. Não só aqui, mas no mundo inteiro, muitas pessoas utilizam a 

televisão como única fonte de informação, pois ela fornece de maneira rápida 

e instantânea fatos de toda parte do mundo. O telejornalismo é, por essas 

razões, de grande importância na sociedade atual. (KUNCZIK, 2002, p. 196 

apud NADAL e STEUCZ, 2007, p.2). 

A televisão é uma mídia que une os principais sentidos humanos, se apropria da 

locução e da imagem para apreender a atenção do seu público, e Marcelo Rezende 

utiliza muito bem esses atributos para chegar ao seu objetivo de informar e ganhar o seu 

telespectador, apesar dos conteúdos nem sempre atender aos pré-requisitos de 

credibilidade e relevância como dita os padrões do jornalismo. A forma que ele apresenta o 

telejornal é um dos destaques. Por estar em pé, o jornalista ganha maior agilidade em suas 

performances, é capaz de gesticular, andar pelo estúdio, aproximar-se ou afastar-se das 

câmeras, dando, assim, maior ênfase a sua fala.  

Antes de estudar a oralidade e a apresentação de Marcelo Rezende, é preciso 

analisar a composição do programa, como cenários e enquadramentos, elementos 

importantes na construção de sentido e no gênero jornalístico, nesse caso informativo e 

opinativo. 

O cenário reproduz imagens urbanas de prédios. Aparecem cores claras, com o 

destaque de tons vermelhos e acinzentados, fazendo uma relação com os assuntos 

abordados. A ideia do cenário é comunicar e contribuir com a construção de sentido do 

programa, noticiar casos chocantes, temas policiais, violentos, composto por 

depoimentos, jornalismo investigativo e utilidade pública. Uma das tapadeiras possui 

uma televisão complementando o cenário, ela mostra imagens do caso que será/ está 

sendo noticiado, elas servem pra despertar a atenção do telespectador e durante o 

programa o apresentador, utiliza pra pontuar e complementar os seus comentários. 
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Os Cortes rápidos e mudanças de enquadramentos dão dinamicidade ao programa. 

A variação dos planos está principalmente em médio (da cintura para cima) e 

americanos (joelho para cima), os planos fechados são usados quando o apresentador 

enfatiza a informação, mostra um pouco mais da expressão facial do âncora. 

Quanto à apresentação corporal, em constante movimento, Marcelo Rezende 

dificilmente fica parado no estúdio. A movimentação atrai a atenção dos telespectadores 

e faz parte da performance, a circulação durante a apresentação dá a impressão de 

proximidade a pessoa que está do outro lado acompanhando o programa. O âncora 

gesticula bastante, e os movimentos enfatizam o que está sendo exposto oralmente, 

ajuda na certificação daquelas palavras. Marcelo Rezende apresenta a notícia antes de 

exibir a matéria. Depois da exposição, sempre expõe comentários a respeito do fato.  

A linguagem usada é coloquial, com público diversificado, o vocabulário do 

apresentador é simples, para atender todas as classes sociais e níveis de educação. É 

relevante apontar a oscilação de tom durante a fala, de acordo com a notícia, ela passa 

de um estágio de tranquilidade, leveza, para elevação na altura da voz, exaltação e até 

gritos. A voz é a expressão sonora, e uma das extensões mais fortes da personalidade. O 

profissional que utiliza a voz como instrumento de trabalho, precisa cuidar para que a 

mesma esteja compatível com a situação e intenção do discurso, e é assim que Marcelo 

Rezende se apropria da voz, para passar a sua mensagem no programa, embora muitas 

vezes com um tanto de exagero. 

Para Martha Behlau, (2004), “falar é expressar o que se sente, comunicar o que se 

pensa, expor os fatos de maneira eficaz, de modo que o seu auditório, desde a criança, 

até o cientista mais evoluído, possa absorver o que você está dizendo.” Assim, o 

apresentador, expõe a noticia e sua opinião com uma linguagem simples repassando a 

informação e atingindo todos os públicos que lhe assiste.   

Para falar bem alguns aspectos devem ser levados em consideração como, tom 

agradável, entonação e articulação precisa.  Para dar vida a sua fala, o apresentador 

utiliza da ênfase, pausa e entonação para criar expectativa e garantir a audiência de seus 

telespectadores em cada matéria destacada. 
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O DISCURSO DE MARCELO REZENDE  

Marcelo Rezende apresenta um comportamento diante das câmeras que divide 

opiniões. Com um discurso incomum e permeado de opiniões fortes e polêmicas, o 

apresentador passeia entre assuntos sérios e brincadeiras, rapidamente.  

Podemos perceber que a grade do próprio programa “Cidade Alerta” é cheio de 

oscilações. Os temas são sempre os mesmos: morte e violência. Geralmente, ligada às 

classes baixas da sociedade. Tendo como principal cenário, a periferia de São Paulo e 

Rio de Janeiro. Podemos perceber ainda que as falas de Marcelo Rezende beiram 

caminho longe da imparcialidade. Em seu discurso está sempre afirmações 

condenatórias em relação aqueles que ainda estão sendo acusados de crimes. Em relação 

às vítimas, o apresentador se mostra defensor, colocando-as em maior exposição. No 

caso de fazer questão de entrevistar o pai ou a mãe de uma menina que foi estuprada. E 

continuar por tempo exagerado a expô-los ao vivo. Durante a entrevista, não surge 

nenhum questionamento cabível, somente a plena exploração da situação.  

O programa cai em certa descontinuidade, ao sair rapidamente de uma matéria, a 

priori jornalística, para um assunto mais leve e supostamente engraçado. Como é o caso 

dos comentários que o próprio apresentador faz com os repórteres e com o comentarista 

oficial do programa, Percival. Assuntos banais tornam-se temas diariamente discutidos 

durante o programa. Como por exemplo, os relacionamentos amorosos do repórter Luiz 

Bacci, ou o comportamento de Percival, corriqueiro alvo das piadas do apresentador.  

O apresentador utiliza ainda de várias ferramentas como os efeitos visuais para a 

diferenciação do programa. O uso de jargões é outro elemento utilizado por Marcelo 

Rezende, o “Corta pra mim”, frase mais famosa de Marcelo, é utilizado por ele, 

incontáveis vezes durante o programa no momento em que o cameraman deve “cortar” 

a imagem de câmera para outra. As brincadeiras feitas por Marcelo com o próprio 

cinegrafista é outro ponto a ser notado. Muitas vezes, ele brinca dizendo “Ô meu filho, o 

que você está fazendo?”, para relatar que o cameraman está fazendo algo de errado 

durante o programa.  

Diante do discurso apresentado por Marcelo Rezende, recordamos o pensamento 

de Saurez de Abreu acerca da retórica. De acordo com o autor, persuadir é saber 

gerenciar a relação, é falar a emoção do outro (ABREU, 2002, p.10). 
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O que podemos perceber no discurso do apresentador, com a utilização de uma 

postura defensora das vitimas presentes em suas reportagens. Com a utilização de 

movimentos bruscos, chamadas fortes, recursos vocais e o tom de voz, percebemos 

justamente a tentativa do apresentador de persuadir o seu publico através de seu 

discurso. Que como ressalta Abreu utiliza de tais técnicas como o domínio de conteúdo 

e gestos, como recursos para a argumentação (ABREU,2002, p. 11). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando o discurso do apresentador do “Cidade Alerta” podemos perceber 

uma junção muitos gêneros, não necessariamente jornalísticos. É possível perceber que 

o resultado dessa mistura foge de inúmeros preceitos éticos que regulamentam a 

profissão do jornalista.  Ao mesmo tempo em que podem confundir o telespectador. O 

uso de jargões, como o famoso “Corta pra mim”, as piadas com o comentarista Percival 

e o repórter Bacci, os efeitos visuais, o tom de voz do apresentador e a dinâmica dada 

por ele ao programa, são elementos que comprovam.  

A construção do jornalista Marcelo Rezende é cercada por inúmeros discursos. 

O apresentador do “Cidade Alerta” vai de brincalhão, defensor da ordem pública, 

sujeito que pede a punição imediata dos acusados de crimes. Há momentos do programa 

em que se enaltece a brincadeira, a conversa sem nenhum tipo de interesse público, 

esquecendo os valores-notícia que permeiam a atividade jornalística, já em outros 

momentos, é a vez do sensacionalismo, frequente nos programas policialescos. Em que 

traz o velho discurso de bom e mau. Apresentando ao telespectador o herói e o bandido, 

a ser amado e rejeitado, consequentemente, pelo público.  

Esses elementos agem na tentativa de convencer o público do discurso 

apresentado por Marcelo Rezende. Os efeitos visuais, as piadas, e as matérias 

jornalísticas, mesmo portando tom de sensacionalismo, apenas reafirma o discurso, de 

que, há momentos para se falar sobre assuntos sérios, no caso das matérias sobre 

violências, mas também há espaço para discutir assuntos do tipo “besteirol”, que na 

verdade, não tem nenhuma função importante mas age como forma de alienação.  
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