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Elas na TV: Como os livros de telejornalismo abordam a questão da aparência para 

as profissionais de televisão?  
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RESUMO  
Som e imagem, a combinação que distingue a televisão dos demais veículos de comunicação 
e onde a boa aparência passa a ser quase que uma exigência para as profissionais que atuam 
na área. São cobrados ainda boa voz, vestuário e maquiagem adequados. Diante destas 
considerações aqui apresentadas, propôs-se com este artigo fazer uma reflexão sobre como 
os livros de telejornalismo abordam a questão da aparência para profissionais que atuam em 
televisão. Assim, foi realizada a pesquisa bibliográfica em 9 livros de telejornalismo e o 
resultado do estudo apontou que as publicações pesquisadas reforçam a necessidade de que 
os profissionais de jornalismo que atuam em televisão e, mais especificamente, as mulheres 
jornalistas tenham boa aparência de forma que a imagem pessoal não se destaque mais que a 
notícia.  
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ABSTRACT 
 
Sound and image, the combination that distinguishes television from other communication 
vehicles. Good looks become almost a requirement for professionals working in the field. 
Good voice, clothing and makeup are still charged. Considering these issues presented here, 
it was proposed with this article to reflect on how the books of telejournalism address the 
issue of appearance for female professionals who work on television. In this way, the 
bibliographic research was carried out in 9 books of telejournalism and the findings of the 
study pointed out that the researched publications reinforce the need for this professional, 
specially female, to look good so that the personal image does not stand out more than the 
news.  
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INTRODUÇÃO 

O ideal do corpo feminino passou por diversas transformações. Das mulheres com 

corpo delicado na época medieval, às cheinhas no período do Renascimento retratadas em 

diversas obras, perpassando pelas magras e esguias da indústria cinematográfica da década 

de 1930, ao modelo espelhado na geração saúde, imposto a partir da década de 1980. O fato 

é que o culto ao corpo ganhou força com a mídia e tem contribuído para reforçar ou mesmo 

apresentar o padrão “ideal de beleza” principalmente, às mulheres.  

Neste contexto, a beleza passa a ser sinônimo de virtude: padrões construídos 

socialmente cobrados às profissionais que lidam com imagem, principalmente àquelas que 

atuam nas emissoras de TV. A justificativa está na intenção de tornar a imagem mais 

“agradável” aos olhos daqueles que estão do outro lado da telinha, neste caso, os 

telespectadores. 

No que tange à participação feminina nas redações de televisão, o início se deu em 

1956 quando a repórter da TV Tupi, primeira emissora de TV brasileira, Maria Edith Mendes 

atuou na cobertura de uma reportagem no Jóquei Clube de São Paulo. No início, a “caixa 

mágica” era privilégio das classes mais abastadas, tornando-se popular no período da 

ditadura, com uma programação controlada pelo governo militar. Atualmente, a televisão 

está presente em 97,1% dos domicílios brasileiros, de acordo com dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (2014).  

Por meio da combinação da imagem e som, este veículo transmite os fatos em tempo 

real e é considerado pela abrangência que alcança, como um dos mais eficazes. Desta forma, 

por utilizar primordialmente da imagem para transmitir suas informações, a aparência do 

profissional passa a ser uma exigência para quem faz telejornalismo. Alguns profissionais 

chegam a ser vistos como astros e atores, criando fortes vínculos com o telespectador. 

Elementos como voz, aparência, postura, figurino e expressões podem refletir em empatia 

com o público e impactar de forma restritiva para profissionais que desejam atuar nestes 

veículos.  

Diante destas considerações, aqui apresentadas, propõe-se com este artigo fazer uma 

reflexão, sobre como os livros de telejornalismo abordam a questão da aparência para as 

profissionais que atuam em televisão. Desta forma, foi feita uma pesquisa bibliográfica nos 
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livros de telejornalismo apontados em ementas de curso de graduação de jornalismo que 

abordam o assunto.  

 

Elas no Trabalho 

Uma participação assimétrica, assim se caracterizou durante muito tempo a 

participação feminina no trabalho. Ora marcada por ganhos, ora perdas. Às mulheres, durante 

muito tempo, ficou restrito o espaço privado como lar, afazeres domésticos e cuidado com a 

família. Aos homens, por sua vez, o espaço público refletindo assim estas características, em 

todos os segmentos da sociedade (CARVALHO, 2016). No contexto histórico, diversos 

acontecimentos evidenciaram discriminação e posições subalternas das mulheres nos 

aspectos: educacional, social, profissional ou familiar (MELO,1987). Apesar disso, ao 

contrário do que se possa imaginar, segundo Saffioti (1979), a mulher nunca foi alheia ao 

trabalho.  

Rago (2001) ressalta que a partir da metade do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, no Brasil, a maior parte dos trabalhadores era formada por mulheres e crianças 

imigrantes, por representarem mão de obra disponível e barata. Neste período, o governo 

brasileiro adotou a política de atrair imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras e 

fábricas, tomando lugar da mão de obra escrava. No cenário mundial, as I e II guerras 

mundiais impulsionaram a participação feminina no mercado de trabalho, quando os homens 

foram para as frentes de batalha, fazendo com que as mulheres assumissem os negócios da 

família e os postos no mercado de trabalho. No entanto, ao final da Primeira Grande Guerra, 

de acordo com Matos e Borelli (2012, p. 133): 
[...] ganhou força, por toda a sociedade, a ideia de que a mulher deveria dedicar-se 
exclusivamente às tarefas do lar e à maternidade. O trabalho feminino passou a 
encontrar maior oposição por parte de diferentes grupos sociais e instituições, 
revestida de preocupações morais que se somavam a argumentos religiosos, 
jurídicos e higienistas (MATOS; BORELLI; 2012, p. 133). 

 
E, apesar desses movimentos, mesmo com a tendência de queda da participação feminina no 

emprego fabril, elas se mantiveram no mercado de trabalho (MATOS; BORELI, 2012). No 

Brasil, segundo Pinsky e Pedro (2012), somente a partir das décadas de 1960 e 1970, por 

meio de um conjunto de mudanças de valores e ideais no Brasil e o período de 

industrialização, este cenário começou a se transformar. De acordo com Nunes (2011), 
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algumas mudanças tomaram força com o movimento feminista por volta de 1970, em 

resistência à ditadura militar, possibilitando mais notoriedade à questão da mulher. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Economia e Estatística- IBGE (2012), na década de 1970 a 

participação da mulher no mercado de trabalho tornou-se notória, atingido 28,8% da 

População Economicamente Ativa. Em 2007, esse número passou a casa dos 50%. Dessa 

forma, a participação feminina permeada por avanços e retrocessos no mercado de trabalho, 

acelerou-se na esteira dos processos de industrialização e urbanização da sociedade 

brasileira, implicando em significativas mudanças no padrão de inserção da mulher no 

mercado de trabalho e, consequentemente, a ampliação gradual, da participação feminina no 

mundo corporativo. No entanto, apesar desta participação crescente na força de trabalho, o 

que se percebe no mercado, de acordo com Nunes (2011), é a prevalência da desigualdade 

de gênero e a segregação ocupacional.  

 

Elas nas Empresas de Comunicação 

Foi no anonimato, a partir de 1831, que se deu a participação feminina no jornalismo. Nísia 

Floresta colaborava com o jornal Espelho das Brasileiras, uma publicação do Recife voltada 

para o público feminino. Durante as 30 edições desse periódico, que circulou de fevereiro a 

abril de 1831, ela escrevia de artigos anônimos que abordavam a situação da mulher no século 

XIX. Durante muito tempo, as redações jornalísticas foram ambientes exclusivamente 

masculinos e, no Brasil, na década de 1930, conforme Ribeiro (1998, p. 31): 

As empresas jornalísticas eram pensadas e construídas como ambiente de sauna 
brega: só para homem. Nem havia banheiro feminino. No Estadão, à noite, quando 
fervia o trabalho jornalístico, as mulheres não eram aceitas nem na mesa telefônica. 
Havia mulheres como telefonistas, mas só durante o dia. À noite, um homem é que 
operava. Mulher podia ser telefonista, faxineira ou servia para fazer o café: 
circulava na área de serviço (RIBEIRO 1998, p. 31). 
 

Panorama semelhante é descrito por Ramos (2010, p. 17), na década de 1950, com as 

redações predominantemente masculinas: “Em toda imprensa paulista havia pouco mais que 

trinta jornalistas. A maior parte atuando em páginas femininas, em colunas sociais, ou 

escrevendo sobre assuntos amenos. [...] em pouco tempo as coisas mudaram demais. E 

mudaram para melhor”. 
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Somente a partir de das décadas de 1950 e 1960, mulheres passaram a assumir a 

direção de jornais, mesmo assim, porque herdaram os postos, ao ficarem viúvas. Uma época 

em que as jornalistas tinham pautas e lugares definidos nas redações, conforme Abreu (2008, 

p. 153): 
Até os anos 1960, a participação das mulheres estava restrita às revistas femininas, 
ou às seções de moda, de receitas culinárias, de conselhos sobre educação infantil 
e sobre comportamento familiar. Também escreviam crônicas, contos direcionados 
para o público feminino. Os assuntos “sérios” eram destinados aos homens. Essa 
situação era mais visível no jornalismo econômico, ao qual as mulheres não tinham 
acesso (ABREU, 2008, p.153). 
 

A participação efetiva das mulheres nas redações se deu a partir da década de 1970, 

após o processo de urbanização no país, o aumento da escolaridade feminina e a 

profissionalização do jornalismo. E para Rocha (2004), a mudança deste cenário que 

permeou a participação feminina nas redações foi lenta, de forma que em 1986, as mulheres 

ocupavam 36% das redações do país e, em 1996 o número chegava a mais de 40%.  

De acordo com Lima (2013), em pesquisa realizada por meio de enquete, entre 25 de 

setembro e 18 de novembro de 2012, com participação espontânea de 2.731 jornalistas de 

todas as unidades da federação e do exterior, 64% eram mulheres e 36% homens. De uma 

participação que até a década de 1960 se dava anonimamente, utilizando-se de pseudônimos, 

ou assinando seções dirigidas às mulheres, fazendo referência à beleza em coluna social de 

cadernos femininos, a mulher jornalista aos poucos foi “invadindo” e garantindo seu espaço 

nas redações, mas algumas cobranças ainda permeiam as redações com relação as jornalistas, 

principalmente, no que tange a aparência.  

 

Elas na TV – Breve Histórico 

 Era setembro de 1950 quando estreou a primeira emissora de TV brasileira. A antiga 

TV Tupi realizou sua primeira transmissão em 18 de setembro. De acordo com Lorêdo (2000, 

p. 3): 

 

 
A emoção foi tanta que “o velho” capitão Assis Chateaubriand, inaugurou a 
primeira câmera como se inaugurasse um navio: quebrou a garrafa de champanhe 
na lente da câmera. Desnecessário dizer que a programação preparada para três 
câmeras teve de ir para o ar com duas, aumentando ainda mais o tumulto da estréia; 
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mas São Paulo saia na frente com a televisão na América Latina (LORÊDO, 2000, 
p. 3). 
 

Na época, uma das primeiras funções determinadas às mulheres nas emissoras de TV 

era na publicidade. As “garotas propagandas” se destacavam durante os intervalos 

comerciais, denominadas também de anunciadoras ou videomoças. Elas ocuparam ainda 

postos de dançarinas ou atuavam como assistentes de palco e atrizes de telenovelas e muitos 

programas eram destinados ao público feminino (RIXA, 2000). Desta forma, mesmo em 

menor número que os homens elas já participavam da programação da televisão.    

No início da televisão brasileira, o telejornalismo era espaço dos homens, as mulheres 

ficavam à frente dos programas e revistas femininas. A primeira mulher a ocupar uma 

bancada de telejornal foi Vera Rossi que também era atriz e redatora. Em 1952, ela 

apresentava o “Informativo Panair” (LORÊDO, 2000). Por sua vez, foi Maria Edith Mendes, 

em 1956, a primeira mulher a fazer reportagem de rua pela TV Tupi. Na ocasião ela fez uma 

reportagem no Jóquei Clube de São Paulo (RIXA, 2000).  

Na sequência vieram nomes como Natália Timberg, Gilda Muller e Íris Letierri a 

primeira voz feminina a ler notícias sobre esporte. Por uma eventualidade, devido a uma 

queda de um viaduto, Sônia Maria foi a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional em 

1971 e Luciana Mariano a primeira mulher a narrar uma partida de futebol e 1997, pela TV 

Bandeirantes (RIXA, 2000). Essas foram algumas das “desbravadoras” das telinhas.  

 

Sobre Imagem, Beleza e Aparência 

O ideal de beleza passou por mudanças e acompanhou transformações, recebendo 

forte influência da mídia. Na década de 1920, reformulou-se uma nova “ideia” de beleza, 

resultado da indústria cinematográfica, moda, publicidade e dos fabricantes de maquiagens. 

É nesta época que surge a proposta de mulheres magras e corpos esguios. Assim, a década 

de 1920 aparece como norteadora para o ideal de magreza, com o aparecimento de dietas e a 

ditadura da perda de peso. As próximas décadas como 1950, 1960 e 1980 foram fundamentais 

para o entendimento do culto ao corpo e a “explosão publicitária, após a segunda guerra e o 

desenvolvimento do cinema e da televisão (CASTRO, 2003).   

Publicações da década de 1950 eram ilustradas com imagens de atrizes de cinema, 

participantes de concursos de beleza, vedetes de teatro de revista, atrizes das chanchadas e 
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rainhas do rádio. A década de 1960 foi marcada também pela revolução sexual, com a difusão 

da pílula anticoncepcional, além do movimento feminista: “assim, o corpo entra em cena 

como lócus de transgressão do delírio e do transe” (DE CASTRO, 2003, p.26). Nesta mesma 

época, consolida-se a cultura juvenil, apontando para a sociedade normas de que o processo 

de envelhecimento deve ser negado. A década de 1980, volta a dar créditos ao corpo, é a 

chamada geração saúde, que surge em “oposição ao padrão de comportamento dos pais, 

levantando a bandeira antidrogas, como alcoolismo e tabagismo, na defesa da natureza e do 

chamado sexo seguro” (DE CASTRO, 2003, p. 26).  

A discussão do corpo, associado ao que é belo, dentro das ciências sociais envolve o 

narcisismo e hedonismo, elementos da sociedade de consumo. Desta forma, de acordo com 

Castro (2003), o consumismo, que se dá por meio da aquisição de novos produtos, é a 

principal alternativa para o narcisista na construção de uma nova imagem se moldando ao 

mercado. Para Bauman (1997, p. 7):  
A beleza (isto é, tudo o que dá o sublime prazer da harmonia e perfeição da forma), 
a pureza e a ordem são ganhos que não devem ser desprezados e que, certamente, 
se abandonados, irão provocar indignação, resistência e lamentação. Mas, 
tampouco devem ser obtidos sem o pagamento de um alto preço (BAUMAN, 1997, 
p. 7). 
  

Com relação à aparência e beleza, quais seriam os atributos exigidos para o 

profissional que atua em televisão? De acordo com Scott (2013), a combinação de imagem e 

som, característica da televisão, é o que a distingue dos demais veículos de comunicação, 

corroborando com esta ideia. Bucci (2000, p. 29), diz que: 
O telejornal, mais que o jornalismo impresso, tem de entreter. O tempo todo. Uma 
nota entediante de 10 segundos é fatal. O telespectador foge. A cor é obrigatória. 
O movimento é obrigatório. O retumbante é obrigatório. É por isso que o principal 
critério da notícia é a imagem. Se não há uma imagem impactante, dificilmente o 
fato merecerá um bom tempo no telejornal. O apresentador do telejornal é outro 
ingrediente-chave. Ele desenvolve com o telespectador um vínculo de 
familiaridade como se fosse um ator, um astro. Vivemos em um tempo que 
jornalistas da TV são celebridades, são símbolos sexuais. Enfim, aqui, como no 
resto do mundo, o público sente desejo pelo programa do telejornal (BUCCI, 2000, 
p. 29). 
 

 

Com essas características, a aparência também passa a ser uma exigência para 

jornalistas que trabalham neste veículo. É como se esses profissionais tivessem que ter um 

requisito a mais, em relação aos demais veículos. Desta forma, a ditadura da boa aparência 
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passa a ser quase que uma exigência para os profissionais que atuam na área. De acordo com 

Yorke (1998, p. 47) “a câmera é uma cruel reveladora de peculiaridades e maneirismos 

físicos, e o microfone amplifica os defeitos da fala [...] Gostemos ou não, voz e aparência 

também contam, não há como escapar da natureza humana”.  

Colocações como estas, descritas nos livros de telejornalismo, apontam um requisito 

a mais para aqueles que estarão à frente da telinha.  Outros padrões impostos dizem respeito 

ao estilo de vestuário, acessórios, penteados e maquiagem, que devem seguir normas que não 

fujam do ‘padrão. “Se for pouco convencional, certamente ficará entre as palavras do repórter 

e o público” (YORKE, 1998, p. 50). Squirra (1993, p. 75) confirma esta ideia quando diz que 

“este profissional, [...] tem ainda de se preocupar com a aparência”. Ainda, segundo Scott 

(2013), o tom de voz, os gestos, a postura e a expressão do rosto, aliados ao figurino, 

contribuem para a construção de uma imagem que passe ao telespectador seriedade e 

credibilidade. Assim, conforme Travancas (1999, p. 39):  
(...) um repórter de televisão diferencia-se de um de jornal ou rádio, basicamente 
pela aparência. A televisão é um meio onde a imagem é fundamental, e por isso 
uma repórter, por exemplo, deve estar sempre maquiada, penteada e bem vestida, 
principalmente da cintura para acima, que é o que aparece no vídeo (...). É fácil 
identificar os repórteres de TV em uma coletiva: neste grupo, os homens estão de 
terno, as mulheres maquiadas e com a aparência apurada, o que não é exigido no 
jornal ou rádio (TRAVANCAS, 1999, p. 39).  
 

Curado (2002, p. 62), reforça esta ideia quando afirma que a “desatenção no uso da 

voz e a negligência visual produzem ruídos na comunicação. Profissionais especializados 

avaliam e aconselham o jornalista de televisão para que este revele o melhor do seu potencial 

vocal e o melhor da sua aparência”. Ainda, de acordo com a autora, “para ser visto e escutado, 

a sua imagem não pode interferir na atenção e deve ser dada à informação, desviando o 

público para a sua aparência”. E, aborda algumas regras sobre roupas; maquiagem; cabelos, 

que devem ser curtos de preferência e disfarces para aquelas profissionais que tenham 

barriga, quadris largos, braço volumoso, pescoço curto e papada. Este mesmo pensamento 

continua com Cruz Neto (2008, p. 65), quando diz que “os repórteres de televisão têm uma 

preocupação a mais que repórteres de outros meios de comunicação. Eles têm que ter 

cuidados com a voz e o corpo. (...) Como o repórter de TV está sempre no vídeo, a 

preocupação com esses aspectos é fundamental”. Assim, o que se percebe é que essas 

publicações reforçam um padrão de imagem para os profissionais que atuam nestes veículos. 
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Como resultado desta cobrança, de acordo com Nardelli e Sant’anna (2002), a 

estética, principalmente na televisão, é uma forma de segregação. Mulheres negras, gordas, 

ou feias não encontram tanta oportunidade de trabalho como repórteres em emissoras de TV, 

quanto àquelas que atendem aos padrões de estética, machistamente estabelecidos. Para Scott 

(2013), para as mulheres esse crivo é ainda mais rigoroso. 

Ainda, segundo com Travancas (1998, p.32), “vários jornalistas consideram que os 

repórteres de televisão ficam a um passo do estrelato e da vida artística”. E este “estrelato é 

atribuído também por Bucci (2000, p.29) quando diz que, “o apresentador do telejornal [...] 

desenvolve com o telespectador um vínculo de familiaridade como se fosse um ator, um 

astro. Vivemos num tempo em que jornalistas da TV são celebridades, são símbolos sexuais”. 

Assim, a escolha para os profissionais do mundo televisivo torna-se exigente, “e, somente 

aqueles realmente ‘aptos’ passam pelo filtro do mercado. Reforço: para as mulheres esse 

crivo é ainda mais rigoroso” (SCOTT, 2013, p. 42).  

Entre as exigências estariam os atributos com o corpo relacionados aos padrões 

vigentes, conforme Duarte (2004, p. 30): 
Ninguém entra no processo comunicativo televisivo como enunciador se não 
satisfizer certas exigências e se não estiver qualificado para entrar no jogo: assim, 
poucos podem ser os enunciadores do discurso televisivo, embora não haja 
restrições para os enunciatários (DUARTE, 2004, p. 30). 
 

Procedimentos Metodológicos 

Com abordagem qualitativa e tendo por objetivo de analisar a abordagem feita por 

estas publicações utilizadas, em sua maioria, por estudantes dos cursos de jornalismo, na 

disciplina de telejornalismo, o presente estudo foi realizado com base em uma pesquisa 

bibliográfica, do tipo exploratória, em 9 livros de telejornalismo, publicados entre 1992 e 

2014. Alguns livros selecionados neste estudo constam da bibliografia de planos de ensino 

de instituições de ensino superior que oferecem a disciplina de telejornalismo. 

A abordagem justifica-se por que de acordo com Schwandt (2006), ela tem como 

fundamento interpretar, entender ou compreender o significado da ação dos sujeitos e 

fenômenos sociais. E a pesquisa exploratória, segundo Silva e Menezes (2005), é aquela que 
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tem por objetivo proporcionar familiaridade com um determinado tema para torna-lo 

explícito. E entre os procedimentos técnicos utilizados está a pesquisa bibliográfica.  

Gil (2010, p. 44) afirma que a “pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Segundo o 

autor, a pesquisa bibliográfica se dá por meio de algumas etapas, entre elas, a escolha do 

tema, levantamento bibliográfico preliminar, - nesta etapa, alguns livros foram descartados, 

tendo em vista que não abordavam o tema tratado neste estudo, - formulação do problema, 

leitura do material, fichamento, organização do assunto e redação do texto.  

O Quadro 1 apresenta os títulos e autores dos livros analisados: 

Quadro 1 - Livros Analisados 
Livro – ano e editora Autor 

O mundo dos jornalistas. Summus Editorial, 1992. Isabel Siqueira Travancas 

Jornalismo diante das câmeras: guia para repórteres e 
apresentadores de telejornais. São Paulo: Summus, 1998. 

Ivor Yorke 

A notícia na TV: o dia-a-dia de quem faz telejornalismo. Alegro, 
2002. 

Olga Curado  

Manual de telejornalismo: os segredos da notícia na TV. 
Elsevier, 2002. 

Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo 
de Lima 

Aprender telejornalismo: produção e técnica. Brasiliense, 2004 Sebastião Carlos de M. Squirra 

Jornalismo de TV. Editora Contexto, 2005. Luciana Bistane e Luciane Bacellar 

Telejornalismo. Editora Roca, 2006. Ivo Yorke. 

Reportagem de televisão: como produzir, executar e editar. 
Vozes, 2009 

João Elias da Cruz Neto 

Reportagem na TV: como fazer, como produzir, como editar. 
Editora Contexto, 2014. 

Fábio Diamante Alexandre Carvalho 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nestes livros foram analisadas as abordagens que os autores fizeram com relação a 

temas como aparência, imagem, voz, corpo, glamour, vestuário, maquiagem e cabelo.  

 

Em um primeiro momento, foram feitas leituras flutuantes das referida publicações. 

A proposta era verificar suas abordagens quanto aos assuntos tratados neste trabalho.  Deste 

processo emergiram algumas categorias como: aparência, imagem, voz, corpo, glamour, 
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vestuário, maquiagem e cabelo e, na sequência, foi analisado como cada uma delas foi 

abordada pelos autores. 

 

Análise e Discussão dos Resultados  

Da primeira publicação analisada, datada de 1992 e a penúltima de 2009, percebe-se 

poucas mudanças quanto a abordagem dos autores de livros de telejornalismo, em relação a 

aparência. Nesta descrição de Yorke (1998, p.47) observa-se a entrada das mulheres, 

literalmente, neste cenário que antes era um espaço masculino: “Houve uma época em que o 

noticiário de televisão parecia ser habitado apenas por homens maduros e sérios de cabelos 

grisalhos. Depois foi a vez das mulheres”. Já na última obra analisada, de 2014, percebe-se 

que a notícia ganha peso em relação a imagem do profissional. 

As publicações analisadas sugerem a aparência, como sendo uma característica forte 

para os profissionais que atuam neste veículo, um estereótipo: “Um repórter de televisão se 

diferencia de um de jornal ou rádio, basicamente pela aparência [...] Por isso uma repórter, 

por exemplo, deve estar sempre maquiada, penteada e bem vestida, principalmente da cintura 

para cima que é o que aparece no vídeo” (TRAVANCAS, 1992, p. 39).  Em 2009, a questão 

da imagem relacionada à aparência do profissional que atua em televisão continuava sendo 

tratada como um diferencial para estes profissionais. “Em outros meios de comunicação, a 

voz e o corpo são utilizados como instrumentos de trabalho, mas não aparecem na 

reportagem” (CRUZ NETO, 2009, p. 64).  

Como o repórter de TV sempre está no vídeo, as preocupações com esses aspectos 

como aparência e voz chegam a ser tratadas como requisitos fundamentais. “Se não tiver uma 

voz adequada não vai poder ser repórter de televisão até que saiba utilizar a voz” (CRUZ 

NETO, 2009, p.65). Squirra (2004, p. 81) complementa esta ideia quando diz que o “repórter 

não pode parecer inibido, indeciso, inseguro e muito menos fotografar mal. [...] Quando é 

preciso decidir entre um careca feio e uma loira bonita... os produtores derrubam o careca” 

(SQUIRRA, 2004, p. 82). Afirmações que reforçam a imagem como característica necessária 

ao profissional de televisão são comuns nos livros e, de acordo com Yorke (1998), “gostemos 

ou não, voz e aparência também contam, não há como escapar da natureza humana”.  
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No contexto analisado, alguns autores referem-se à imagem como algo importante na 

trajetória deste profissional: “Não há dúvida de que uma voz agradável e uma boa aparência 

aumentam as perspectivas de emprego”, (Yorke, 2006, p. 13). Em alguns livros analisados, 

os autores reforçam a ideia de cuidados para melhorar imagem no vídeo: “manchas e excesso 

de oleosidade na pele resultam em imagem suja no vídeo” (CRUZ NETO, 2009, p. 70).  

No caso das mulheres a cobrança é mais acentuada, as publicações chamam a atenção 

também para os penteados e maquiagem: “nem sempre um batom rosa combina com seu 

lábio [...] certos de tipo de roupa podem não favorecer o seu tipo físico. Os acessórios, 

também, devem ser básicos, que não chamem a atenção” (CRUZ NETO, 2009, p. 70). E 

chegam a sugerir um kit básico de maquiagem para mulheres: rímel preto, corretivo, blush, 

lápis de contorno dos lábios, batom e sombra.  Para o homem, no caso deste autor, ele sugere 

apenas cuidados com a barba e pó no rosto “para dar uma melhor impressão” (CRUZ NETO, 

2009). Sobre o penteado para as mulheres Yorke (1998), autor que mais discorre sobre os 

tópicos como aparência, vestuário e cosméticos, comenta que deve ser elegante e simples, 

caso contrário “se for pouco convencional, certamente ficará entre as palavras do repórter e 

o público [...] Tanto para homens como mulheres, o melhor é uma combinação perfeitamente 

viável de elegância e simplicidade” (YORKE, 1998, p. 50).  

A voz também é abordada nos livros pesquisados, de acordo com Yorke (1998), a 

entrevista para escolha de repórteres geralmente inclui um rigoroso teste de voz. Aqueles que 

tem deficiências ou dificuldades na fala ou ainda sotaques incompreensíveis são rejeitados. 

Yorke (1998, p. 54) reforça que o profissional de televisão deve ter atributos diferenciados.  
No mínimo uma aparência razoável e uma voz aceitável, dentro dos padrões de 
transmissão. Mais do que isso, você precisará deixar de lado suas suscetibilidades, 
ostentar uma certa arrogância e aprender a não intimidar com o grande número de 
outros profissionais de imprensa que se concentram nos eventos importantes 
(YORKE, 1998, p. 54).   

 

Por sua vez, de acordo com Barbeiro (2002) “a televisão é imagem, mas fala o 

essencial. Não se trata de exigir do jornalista um belo timbre de voz, mas a clareza, da 

pronuncia das palavras, o respeito ao ritmo, a velocidade e entonação”. 

Os autores Bistane e Bacellar (2005, p. 96) abordam pouco a questão da imagem 

fazendo a seguinte colocação: “não basta ter uma boa aparência é preciso mostrar serviço”.  

arvalho (2014) também diz que basta ser simples.  Para homens o terno é vestimenta básica. 
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Para a mulher, no vestuário, o ideal é o uso de terninho e camisa social. A preferência é para 

cores em tons pastéis. Evitar decotes nas blusas e o uso de acessórios deve ser discreto. 

Carvalho (2014, p. 59) chama a atenção no que diz respeito ao jornalista ter o olhar voltado 

para a notícia: “o telespectador deve prestar a atenção no que você está falando, não usando”.  

Curado (2002, p. 68) faz diversas referências a imagem do profissional, mas diz que, 

para ser “visto e escutado, a sua imagem não pode interferir na atenção que deve ser dada à 

informação, desviando o público para sua aparência”. A autora mostra alguns pontos básicos 

para não sair dessa conduta quanto a roupa, maquiagem, cabelos:  
Mulheres – curtos são preferidos. Um bom corte é mantido com aparas a cada seis 
meses. Cabelos longos devem estar assentados e se forem volumosos, o penteado 
deve procurar acomodá-lo para que não ocupe toda tela. A tintura deve ser feita 
seguindo rigorosamente os padrões determinados pelo bom gosto; não pode 
insinuar uma alegoria. (CURADO, 2002, P.70).  
 

Curado (2002) sugere alguns disfarces para “realçar pontos fortes” e esconder outros, 

como barriga, peito, braço volumoso, papada e quadris largos. Sobre vestuário, autores como 

Travancas (1992) diz é preciso estar bem vestido, “com uma roupa elegante que não seja 

vulgar e denote credibilidade não só para o repórter como a própria emissora”. Yorke (2006, 

p. 129) destaca que:  
Para a maioria das mulheres, a regra implica optar por trajes sociais que não 
comprometem a feminilidade, embora quase sempre as roupas femininas sejam 
objeto de zombaria para críticos de televisão e comentaristas de moda em geral 
(YORKE, 2006, p. 129). 
 

Alguns livros reforçam, também, a questão do glamour para os profissionais de 

televisão, com em Travancas (1992, p. 39):  
E se estamos falando de aparência e de imagem, vale lembrar que os repórteres que 
aparecem em televisão não se perdem no anonimato da classe, o que acontece 
normalmente com os jornalistas de rádio e jornal; ao contrário, são reconhecidos 
na rua e identificados pelos telespectadores (TRAVANCAS, 1992, p. 39).  
 

Muitos autores comparam o repórter com o ator, como é o caso de (Barbeiro, 2002, 

p. 83): “o jeito de olhar para a câmera, muitas vezes, dá ao telespectador a sensação de que a 

notícia está sendo apresentada por um ator”. Squirra (2004, p. 43) diz que “esse 

reconhecimento público traz aos repórteres de televisão muitas responsabilidades, ou mesmo 

certas vantagens”. Ainda, de acordo com Squirra (2004, p. 80), “os repórteres de televisão 

têm que cuidar ainda, de forma especial, de sua vida pessoal, já que são familiares à 
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população. Aonde chegam são logo reconhecidos por todos, o que lhe traz vantagens, mas 

também alguns embaraços”. 

 

Considerações Finais 

 Os livros utilizados neste estudo permitem-nos perceber o reforço dos estereótipos no 

que tange a uma bela aparência e boa voz para os jornalistas de televisão. Essas “exigências” 

impõe a estes profissionais uma cobrança a mais para atuarem em emissoras de TV, diferente 

de outros veículos como rádio e jornal, implicando em terem a imagem como ferramenta 

essencial da televisão. 

 Apesar de terem sido analisadas publicações a partir de 1992, observa-se que a 

cobrança quanto a imagem e aparência pouco mudou no decorrer dos anos. Os livros sempre 

sugerem algumas “dicas” para aqueles profissionais que atuam em televisão.  

Para as mulheres as cobranças são ainda maiores, quanto ao penteado, acessórios, 

corte de cabelo, maquiagem e corpo. Alguns reforçam os modelos de vestuário para que não 

ressaltem a feminilidade ou mesmo ajudem como disfarces, reduzindo papadas, barriga e 

braços gordos. Enfim, tudo o que possa ficar “desagradável” no vídeo para que a imagem 

apresentada não sobreponha a notícia, reforçando um culto ao corpo e aos padrões de beleza 

definidos pela sociedade.   

Desta forma, se faz importante que os professores destas disciplinas, durante suas 

discussões em sala de aula sugiram reflexões acerca do assunto, no sentido de promoverem 

discussões desses “não ditos”, porém tão reais na prática profissional.  
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