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MULHER MACHO, SIM SENHOR: A NEGAÇÃO DO FEMININO NO 
FIGURINO DO TELEJORNALISMO BRASILEIRO 

Agda Aquino1 
 

Resumo: A televisão é o meio de Comunicação de Massa de maior abrangência no Brasil. O 
telejornal é um gênero audiovisual presente na quase totalidade das emissoras brasileiras. O 
telejornalismo brasileiro adotou para si, desde o princípio, um padrão estético inspirado no modelo 
norte-americano, mas incorporou a ele características do rádio e do circo. Dentre elas destacamos 
neste trabalho a masculinização do ambiente telejornalístico como sinônimo de credibilidade. O 
reflexo desse modelo se aplica ao discurso estético do telejornalismo brasileiro, em especial ao 
figurino, exigindo que mulheres se vistam e se portem de forma masculinizada, numa espécie de 
negação da feminilidade com o intuito de manter a seriedade característica dos programas de 
notícias. A presença das mulheres nas bancadas dos telejornais brasileiros teve que ser pautada por 
roupas, cabelos, acessórios e maquiagem que remetem ao universo masculino e permanece até hoje, 
quando podemos observar algumas primeiras iniciativas para quebrar esse padrão. 
Palavras-chave: Telejornalismo; masculinização; figurino. 
 

Introdução 

 Desde os primeiros anos do telejornalismo no Brasil, houve uma preocupação com a forma, 

com o corpo e com o figurino, mesmo que muitas vezes de maneira intuitiva. A origem circense e 

radiofônica dos primeiros anos da televisão brasileira (MARCONDES FILHO, 1988) também se 

refletia no figurino. O apresentador Chacrinha, por exemplo, primava pelo exagero na vestimenta. 

   

Chacrinha, no início da carreira na televisão, na TV Tupi, nos anos 1960, na TV em preto e branco e 
na Rede Globo nos anos 1980. 

 

                                                           
1 Professora Mestre do Decom/UFPB, Faculdade Maurício de Nassau/João Pessoa e Asper Faculdades. 
agdaaquino@gmail.com 
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Já os programas telejornalísticos, como o Repórter Esso, buscavam nos modelos norte-

americanos de TV e de cinema o estereótipo da vestimenta do homem sério: paletó e gravata. Em 

algumas partes do Brasil dos anos 1950, o terno2 escuro em tecidos pesados era a roupa utilizada 

por homens ricos, políticos e pessoas proeminentes. Mas no Nordeste brasileiro, por exemplo, a 

vestimenta sinônimo de elegância masculina era formada pelo conjunto camisa, paletó de linho, 

calça de linho e chapéu. Em alguns raros momentos, no início das transmissões do telejornal, houve 

situações onde os apresentadores usaram linho, mas esse tecido foi rapidamente deixado de lado nas 

produções jornalísticas para TV. 

     
Apresentador do Repórter Esso usando linho branco nos anos 1950, imagem de 1943, do centro de 

João Pessoa, onde todos os homens do bonde usam linho branco e detalhes de imagem de 1933, 
também em João Pessoa, com um homem de linho branco e outro de paletó escuro 3 

 

A chegada da TV em cores ao Brasil foi um marco na forma como as emissoras de televisão 

passaram a enxergar o figurino para telejornalismo. Depois de alguns episódios marcantes, a Rede 

Globo, por exemplo, passou a perceber a importância de se pensar a vestimenta de forma 

profissional no contexto telejornalístico.  

No começo, empolgados com a novidade, os apresentadores ousavam nas cores, e 
nas padronagens dos ternos. Cid Moreira lembra que chegou a usar paletós verdes, 
cor-de-abóbora e quadriculados. Mas a euforia do colorido logo passou: em 1975 a 
direção de jornalismo da Globo designou um profissional especializado para 
escolher as roupas que os locutores e repórteres deveriam usar para aparecer na tela 
(MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 52). 

 Vinte e cinco anos depois da chegada da TV ao Brasil a principal emissora do país passou a 

entender o figurino como algo importante no processo comunicativo do telejornal. Foi nesse 

                                                           
2
 É comum utilizarmos as palavras “terno” e “paletó” como sinônimos, inclusive neste trabalho, mas elas designam 

roupas distintas. Paletó diz respeito apenas à parte de cima da peça formal do traje masculino, aquela usada por cima 
da camisa, já terno é o conjunto das três peças que compõem a indumentária completa: calça, colete e paletó.  
3
 Fotos antigas de João Pessoa do Arquivo: Foto Stuckert. 
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momento que a vestimenta para telejornalismo começou a se profissionalizar no país. Hoje, 

emissoras de televisão de grande porte possuem departamentos que colaboram com a forma como o 

profissional de telejornalismo vai aparecer para os telespectadores, uma realidade diferente das 

pequenas emissoras espalhadas pelo país. Apesar de não existirem publicações específicas sobre o 

assunto, os manuais de telejornalismo, de maneira geral, e livros sobre produção televisiva 

explicitam a importância da imagem do profissional de telejornalismo. Porém essa explicação 

nunca se dá de maneira detalhada, aprofundada ou reflexiva, cabendo a estes jornalistas desenvolver 

métodos próprios de compreensão da vestimenta (AQUINO, 2009). 

Na Rede Globo, a jornalista Regina Martelli está à frente do assessoramento visual de 

repórteres e, principalmente, apresentadores. Apesar de não fazer um acompanhamento diário ou 

individualizado dos figurinos telejornalísticos, Regina Martelli define o pensamento que norteia a 

construção da imagem do jornalista de televisão.  

Como o nosso principal produto é a notícia, o jornalista acaba sendo secundário, 
porque o que tem que aparecer é a notícia. Quando o jornalista está com uma roupa 
diferente demais, moderna demais, as pessoas passam a comentar sua roupa, ao invés 
de comentar o que está falando. Então a nossa orientação é colocar uma roupa com 
harmonia, contemporânea. Não pode ser vanguarda e causar estranheza nas pessoas. 
Há muitos detalhes, mas o importante é que o jornalista passe credibilidade, 
seriedade e que as pessoas confiem naquilo que está sendo passado.4 

 

Figurino no telejornalismo 

 O figurino nas produções audiovisuais, também chamado por alguns autores de vestuário ou 

guarda-roupa, é composto por todas as roupas e acessórios dos personagens, projetados e/ou 

escolhidos pelo figurinista, de acordo com as necessidades do roteiro, da direção do produto e das 

possibilidades do orçamento. O vestuário ajuda a definir o local onde se passa a narrativa, o tempo 

histórico e a atmosfera pretendida, além de ajudar a definir características dos personagens. Como 

não identificamos autores que se debrucem em classificações dos figurinos para telejornalismo, 

optamos por observar algumas conceituação de outros produtos audiovisuais e, assim, ajustar esse 

                                                           
4
 A cara da moda na televisão. Entrevista concedida ao portal Balaio Virtual, disponível em 

http://www.orm.com.br/balaiovirtual/artigos/default.asp?modulo=72&codigo= 147439. Acesso em set. 2008. 
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entendimento ao telejornalismo, colaborando para uma definição sobre o conceito de figurino para o 

jornalismo televisivo. 

Os trajes comunicam através de cores, formas, textura das roupas, entre outros componentes 

significativos da indumentária (BARNARD, 2003). O tipo de tecido, o corte, a cor da roupa, a 

silhueta, a maneira de prender um cabelo ou a pintura facial podem nos dizer muito sobre um 

personagem e o mundo em que ele vive. “É um conjunto de sinais, em que uma peça do vestuário 

muitas vezes ocupa papel decisivo na ação” (ARRUDA & BALTAR, 2008, p. 14). As roupas 

efetuam uma comunicação através de seus símbolos e signos que transmitem mensagens com 

significados que interpretamos ao nos deparamos com espetáculos audiovisuais, ou até mesmo em 

nosso cotidiano. Elas fazem parte da linguagem visual, bem como os gestos, as imagens, as 

expressões corporais, e estabelecem uma comunicação. E o jornalista de televisão tem que ficar 

atento a esses códigos, muitas vezes mais sociais do que figurinísticos, sob pena de ser identificado 

como um ser estranho àquele ambiente em que está inserido. 

A indumentária assenta sobre códigos e convenções, muitos dos quais são fortes, 
intocáveis, defendidos por sistemas de sanções ou incentivos, tais como levar is 
utentes a “falar de modo gramaticalmente correcto” a linguagem do vestuário sob 
pena de ser banido pela comunidade (ECO, 1989, p. 16). 

Nesse mesmo sentido, Castilho e Martins (2008, p. 33) definem que:  

[...] a proposta de criação do qualquer traje como “discurso” é instaurado com base 
na percepção do meio circundante que consegue imprimir na criação do traje as 
qualidades ou problemáticas de seu tempo, que respondem a uma maneira de o 
sujeito integrar-se ao universo de valores até então estabelecidos.  

Em alguns manuais de telejornalismo é possível identificar referências superficiais ao 

figurino no telejornalismo, como também a sua relação direta com a ficção e com a preocupação do 

jornalista de televisão em representar o papel de apresentador. 

É indiscutível que recursos próprios da arte cênica são usados no telejornalismo; 
alguns jornalistas chegam a fazer cursos de teatro, inclusive para perder a timidez. 
O uso de maquiagem, roupas especiais, o jeito de olhar para a câmera muitas 
vezes dão ao telespectador a sensação de que a notícia está sendo apresentada por 
um ator (BARBEIRO & LIMA, 2002, p. 83). 

Mas Barbeiro e Lima (2002) ressaltam também que, mesmo se utilizando de artifícios 

como esses, o telejornalista deve ter sempre em mente o seu verdadeiro papel como 

comunicador, sem se deixar envolver com fanatismos ou estrelismos. Eles acreditam que não 
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compreender o próprio papel de jornalista e confundi-lo com o de artista dentro dos veículos de 

comunicação é fator prejudicial no processo comunicativo, na imagem de credibilidade do 

profissional e também da empresa de comunicação na qual ele está inserido. O jornalista não 

deve nunca se sentir maior ou mais importante do que a notícia. 

É comum a visibilidade dada pela TV acender o que jocosamente é chamado de 
fogueira das vaidades. O ego infla quando o jornalista acredita ser mais importante 
do que a notícia, mais conhecedor do assunto do que o entrevistado e mais bonito e 
charmoso do que qualquer ator ou atriz de novela. Tal comportamento coloca em 
risco a credibilidade e a simpatia que o jornalista tem dos telespectadores 
(BARBEIRO & LIMA, 2002, p. 84). 

Da mesma forma, o telejornalista deve pensar com relação ao seu próprio figurino: de 

maneira profissional e como elemento chave no meio comunicativo ao qual ele está inserido – a 

televisão. Bonásio (2002) afirma que a roupa utilizada por quem aparece na televisão deve ser 

selecionada tanto pelo seu efeito na dimensão do vídeo quanto por seu estilo, seguindo algumas 

orientações que funcionam para esse veículo com o objetivo de não interferir no processo 

comunicacional em si. 

O apresentador deve selecionar cuidadosamente a aparência de suas roupas para 
entrar em cena. O seu entendimento sobre a dimensão do vídeo deve lhe dizer que 
existem alguns estilos, cores e tecidos de roupas que podem ficar ótimos 
pessoalmente, mas aparecer mal na tela. [...] Evite cores brilhantes ou saturadas. 
Essas cores tendem a se reproduzir mal na dimensão do vídeo, não destacam a sua 
aparência na tela e podem até interferir na comunicação da sua mensagem 
(BONÁSIO, 2002, p. 142). 

Bonásio também afirma categoricamente que, se você quiser ter credibilidade naquilo que 

você fala, apresenta ou demonstra na televisão é necessário que seja dada a devida importância ao 

figurino. 

Se você quer ser levado a sério na televisão, vista-se de maneira apropriada ao 
estilo e formato do programa. A sua seleção de roupas vai depender do seu 
programa, de sua audiência e da imagem que você quer passar. As roupas estão 
diretamente relacionadas à imagem que você passa diante das câmeras. A roupa que 
você escolhe deve complementar o programa e os seus próprios objetivos de 
comunicação (BONÁSIO, 2002, p. 143). 

O papel representado por esse “personagem-apresentador” passa, então, diretamente pela 

composição figurinística, como também pela sua atuação diante das câmeras. Levando essas 

questões em consideração na hora de pensar uma conceituação do figurino telejornalístico, 

entendemos então que o figurino para telejornalismo é um conjunto de elementos formado pelas 
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roupas, acessórios, cabelo e maquiagem do profissional de telejornalismo, conjunto este 

indissociável do corpo, formando com ele um grupo único de significação. Entendemos ainda este 

figurino como um tipo específico de elemento imagético que colabora com a configuração da 

comunicação televisual, compõe a imagem telejornalística e que, juntamente com outros aspectos 

visuais como cenário, gestos, expressividade, voz, textos, música, artes gráficas etc, possui 

significação. 

É o jornalista de televisão emprestando o próprio corpo para a produção de sentidos 

imagéticos, para relacionar elementos estéticos. É o figurino funcionando com o propósito das 

supostas imparcialidade e realidade diante das câmeras, mas ao mesmo tempo colaborando com a 

construção de ideais estéticos, ideais estes que estimulam o consumo simbólico de uma sociedade já 

embebida em consumo.  

 

As mulheres na apresentação do Jornal Nacional 

O Jornal Nacional estreou na Rede Globo em 18 de setembro de 1969 e é o telejornal de 

maior audiência e de durabilidade no Brasil. Em poucos anos, a cobertura foi ampliada para os 

demais estados e hoje os programas da emissora são veiculados em todo o território nacional, 

através de cinco sedes principais e 122 emissoras afiliadas à Rede Globo. Nesse estudo, o Jornal 

Nacional figura como exemplificação para ilustrar a história do figurino telejornalístico no Brasil, já 

que ele funciona de referência histórica para os outros telejornais brasileiros. Muito apresentadores 

passaram pela bancada do jornal, principalmente homens, que desde o começo adotaram o figurino 

do jornalismo norte-americano: paletó e gravata. 

     
Cid Moreira e Armando Nogueira na estreia do Jornal Nacional e Cid Moreira na apresentação do 

Jornal Nacional na segunda metade dos anos 19705 
                                                           
5
 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html 
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Cid Moreira e Celso Freitas na apresentação do Jornal Nacional em 1986 e a estreia de William 

Bonner na bancada do Jornal Nacional em 19896 
 

Demoraria ainda alguns anos para que uma mulher assumisse definitivamente uma cadeira 

na apresentação do telejornal. A primeira a fazer isso foi Valéria Monteiro, em 1992, mais de 40 

anos depois da chegada da TV ao Brasil e 23 anos depois da estreia do Jornal Nacional. Mas ainda 

era uma participação tímida, já que a apresentadora só participava do programa em ocasiões 

excepcionais. Só em 1996 é que Lilian Witte Fibe assume definitivamente o posto, sendo 

substituída dois anos depois por Fátima Bernardes.  

       
William Bonner assume definitivamente a bancada do Jornal Nacional em 1991; Sérgio Chapellin na 
apresentação do Jornal Nacional em 1992; em 1992 Valéria Monteiro se torna a primeira mulher a 

apresentar o Jornal Nacional (Imagem do RJTV). 7 

 

                                                           
6
 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html 

7
 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html 
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Lilian Witte Fibe assume a bancada ao lado de William Bonner em 1996,  
primeira vez que uma mulher alcança esse posto em caráter definitivo.8 

 

    
Em 1998 Fátima Bernardes assume a bancada ao lado de William Bonner.9 

 

O casal está até hoje no posto e ambos ocupam cargos de chefia e papeis cruciais na 

elaboração do conteúdo do telejornal. Nos finais de semana, feriados e durante as férias dos 

apresentadores oficiais do programa, outros profissionais assumem a função. Outras duplas se 

revezam para cobrir o espaço na ausência casal oficial: sempre apresentadores de quatro das cinco 

sedes da Rede Globo no Brasil: Globo Rio (onde está o estúdio do programa), Globo São Paulo, 

Globo Minas e Globo Brasília. Os apresentadores da Globo Nordeste, com sede em Olinda/PE, não 

fazem parte do rodízio. O espaço é mais ocupado por homens do que por mulheres. É comum 

encontrar dois apresentadores do sexo masculino, já duas apresentadoras do sexo feminino nunca 

sentaram juntas na bancada do Jornal Nacional.  

                                                           
8
 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html 

9
 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html 
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Carla Vilhena e William Waack em 27 de março de 2010; Renato Machado e Carla Vilhena em 22 de 

maio de 2010; Renato Machado e Sandra Annenberg em 20 de março de 2010.10 
 

    
William Waack e Renata Vasconcelos em 10 de abril de 2010; Chico Pinheiro e Cristiane Pelajo em 06 

de fevereiro de 2010.11 
 

     
Márcio Gomes e Heraldo Pereira em 13 de fevereiro de 2010; Heraldo Pereira e William Waack em 06 

de março de 2010; Alexandre Garcia e Heraldo Pereira em 02 de abril de 2010.12 
 

Duarte e Curvelo (2009) enxergam tanto a dupla oficial de apresentadores do JN quanto os 

profissionais que se revezam à frente do telejornal como exemplos típicos do engessamento do 

formato global. “A dupla de apresentadores Willian Bonner e Fátima Bernardes, que, de tão 

impecáveis, comedidos, formais, bem comportados, só fazem confirmar que uma das grandes 

                                                           
10

 Fonte: http://g1.globo.com/videos/jornal-nacional/ 
11

 Fonte: http://g1.globo.com/videos/jornal-nacional/ 
12

 Fonte: http://g1.globo.com/videos/jornal-nacional/ 
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estratégias de sustentação dessa credibilidade é a conferência de um tom de seriedade” (DUARTE 

& CURVELLO, 2009, p. 71- 72). É esse misto ator-apresentador, que exerce um papel importante 

mas ao mesmo tempo pretensiosamente transparente, que colabora com o processo de ritualização 

da televisão e do telejornal nos lares, não só brasileiros como de vários outros países.  

Diariamente, durante meia hora do horário nobre da TV, quase toda a população 
assiste ao telejornal: ele dá a impressão de transmitir os fatos mais importantes do 
dia de forma condensada. Assim acontece no mundo inteiro: um ou dois 
apresentadores, com expressão séria e tom de voz solene, intercalam notícias, 
imagens ou mapas, reportagens locais, nacionais e internacionais (MARCONDES 
FILHO, 1988, p. 52). 

Apesar de não encontrarmos referências a essa questão nos livros ou em entrevistas, para 

nós é evidente que a apresentadora teve que aderir a um visual que remetesse à masculinidade 

própria do ambiente e da função para que, assim, pudesse alçar à imagem de credibilidade. O 

mesmo aconteceria com Fátima Bernardes, que substituiria Lillian Witte Fibe dois anos depois.  

   

Lillian Witte Fibe na bancada do Jornal Nacional e sua substituta, Fátima Bernardes.13 
 

Com base nas imagens podemos observar o modelo padrão adotado pelas mulheres que 

ocuparam o posto de apresentadoras do JN. Cabelos curtos, lisos e sem ondulações ou caimentos 

diferentes, remetem à estética andrógina, aquela em que homens e mulheres são esteticamente 

parecidos, muitas vezes até confundidos (FISCHER-MIRKIN, 2001). Essa informação quase 

“assexuada” da mulher no telejornal é reforçada por outras mensagens simultâneas: maquiagem 

básica, acessório discretos, o uso de roupas sérias, com cores sóbrias, com ombreiras e claramente 

inspiradas no traje formal masculino, o terno.   

                                                           
13

 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html 
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Usar roupas com corte masculino pode dar à mulher uma sensação confiante de 
poder. Atraída por ternos e calças, não só pelo conforto, mas por seu simbolismo 
fálico velado, a mulher que usa calça comprida e ombreira ao mesmo tempo se sente 
e parece mais forte. E não é mistério o motivo pelo qual iríamos desejar investir nas 
qualidades masculinas, uma vez que, historicamente, os homens têm alcançado uma 
série de oportunidades e privilégios negados às mulheres. Usar roupa de homem é 
uma maneira simbólica de herdar essa posição privilegiada (FISCHER-MIRKIN, 
2001, p. 77).  

 O uso de roupas masculinas pelas mulheres como forma de lutar contra a predominância do 

status social masculino, ou ainda, como forma de tentar se igualar socialmente a ele, não nasceu 

com o telejornalismo: tem origem no século XIX. 

A romancista francesa George Sand (pseudônimo de Lucile Aurore Marie Dupin) 
usava roupas de homem já em 1830 para protestar contra o status desigual da 
mulher. Nos anos 10 e 20, as mulheres européias e norte-americana audaciosas, a 
maioria das quais estava associada ao movimento feminista ou a movimentos 
filosóficos e artísticos de vanguarda, deliciavam-se em chocar a sociedade 
tradicional usando ternos, gravatas, chapéus e até sapatos de homem. Sua intenção 
era óbvia: sacudir o status quo e declarar sua independência nos papéis de gênero 
rígidos (FISCHER-MIRKIN, 2001, p. 78). 

 Essa postura política diante da mulher usando trajes de homens foi reincidente na história 

ocidental algumas vezes. A estilista francesa Coco Chanel, por exemplo, inventou o cardigã a partir 

de um casaco masculino do seu companheiro. Ela também foi responsável por tirar um pouco o ar 

de protesto das vestimentas masculinas usadas pelas mulheres e torná-las mais aceitas socialmente e 

até imputá-las de certa dose de feminilidade. Mas ainda hoje o pensamento que distingue a roupa 

feminina da roupa masculina como sinônimo de seriedade e credibilidade impera nos ambientes de 

trabalho, sendo encarado muitas vezes como característica de profissionalismo as mulheres que 

adotam o chamado “terninho”, que são sóbrias em maquiagens e discretas nos acessórios. Parece 

que, ainda hoje, ser feminina e ser profissional competente num ambiente tipicamente masculino 

não são características que possam andar juntas e depõem contra o trabalho da mulher. Com o 

jornalismo não parece ser diferente, já que se trata de um ambiente extremamente masculino, apesar 

do crescente número de mulheres na profissão e de elas serem maioria nas universidades de 

comunicação do país. Essa masculinização do ambiente jornalístico encontra em levantamentos 

históricos as suas origens. 

No levantamento do autor ficou óbvio também o papel de submissão que as mulheres ainda 

ocupam no mercado de trabalho jornalístico. Os cargos administrativos são ocupados, em sua 
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maioria, por profissionais masculinos. A mulher jornalista ainda permanece mais tempo ocupando o 

mesmo cargo em comparação ao profissional do sexo masculino. A maioria dos cargos de chefia 

também é ocupada por homens.  

No Jornal Nacional essa situação se repete. William Bonner, além de marido, é também o 

editor-chefe do jornal, a quem Fátima Bernardes, apesar de também ser editora executiva, é 

subalterna. Mas as questões de gênero no telejornalismo não param por aí. O avanço da idade dos 

apresentadores é mais cruel com as mulheres do que com os homens, um reflexo do que acontece na 

sociedade como um todo que centraliza na juventude a beleza, o poder e capacidade de trabalho, 

porém de forma desigual entre os sexos.  

No levantamento para esta pesquisa pudemos observar que o número de mulheres que fazem 

parte do rodízio de apresentadores que assumem a bancada do Jornal Nacional quando o casal 

oficial não está presente é a metade do de homens. Durante o ano de 2010 foram identificados oito 

homens (Renato Machado, Chico Pinheiro, Alexandre Garcia, William Waack, Heraldo Pereira e 

Márcio Gomes) e quatro mulheres (Christiane Pelajo, Sandra Annenberg, Renata Vasconcelos e 

Carla Vilhena). Todas elas seguem, em maior ou menor grau, as conceituações estéticas que 

identificam a mulher branca, relativamente jovem, de cabelos lisos, roupas sóbrias inspiradas nos 

trajes masculinos, acessórios e maquiagem discretos.  

      

Apresentadoras que se revezaram na ancoragem do JN em 2010. Christiane Pelajo, Sandra 
Annenberg, Renata Vasconcelos e Carla Vilhena.14 

 

Podemos destacar no corpo e no figurino delas algumas questões importantes, como por 

exemplo, a sobriedade das roupas marcada pelas cores escuras, maquiagem discreta, modelagens 

inspiradas nos figurinos masculinos, cabelos lisos e bem cortados – com exceção de Carla Vilhena, 

                                                           
14

 Vídeos disponibilizados em: http://g1.globo.com/videos/jornal-nacional/ 



 

 

Fórum Nacional do Audiovisual  

Fórum Acadêmico do Audiovisual - Matizes da Sexualidade 

14 a 30 de Outubro de 2011 

Universidade Federal de Paraíba – Campus Universitário I  João Pessoa – PB 

 

13 

que costumava usar o cabelo liso até 2009 mas que em 2010 o exibiu com cachos em algumas 

apresentações, podendo até ter sido a primeira mulher a usar cabelos cacheados no JN.  

 Um caso recente de preconceito com relação à idade de uma mulher apresentadora de 

telejornalismo – que ganhou repercussão internacinal – ocorreu com uma jornalista da emissora 

britânica BBC (British Broadcast Company), considerada um dos melhores exemplos de seriedade 

e credibilidade no telejornalismo mundial (LEAL FILHO, 1997). Divulgado em novembro de 2010, 

a apresentadora Miriam O’Reilly denunciou a TV pública britânica por tê-la demitido por ser 

“muito velha”. A jornalista, de 53 anos, se tornou a primeira funcionária da empresa a denunciá-la 

ao público por discriminação sexual e de idade. A descriminação teria começado em novembro de 

2008, quando a apresentadora, que trabalhava na televisão há 25 anos, foi retirada do programa 

junto com outras funcionárias que passaram dos quarenta anos de idade. 

 

Figura 1 – Miriam O’Reilly 
A jornalista contou ao tribunal de assuntos trabalhistas de Londres que o diretor da emissora 

a advertiu de que teria que ter um “cuidado especial” com suas rugas com a chegada da televisão de 

alta definição. Ele também teria dito que o editor executivo do programa havia se queixado de que 

seu cabelo estava começando a ficar cinza e um câmera teria lhe recomendado que aplicasse uma 

tinta em spray negro para tapar os detalhes brancos que podiam ser percebidos. “Não creio que 

tivessem tratado desse modo um homem. Está claro que a BBC considera que as mulheres que 

aparecem na televisão devem ser jovens”, declarou diante do tribunal. Miriam O’Reilly  venceu a 

rede de televisão BBC em um raro processo judicial de discriminação por idade. Miriam 

apresentava o programa Countryfile sobre agricultura. Durante 14 meses, ela conta que viveu uma 

perseguição na TV até ser demitida. Além de Miriam, foram demitidas mais outras duas 

apresentadoras, Charlotte Smith, de 44 anos, e Juliette Morris, de 52 anos, com a alegação de que a 
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experiência delas servia apenas para o rádio e que a aparência delas não era mais adequada para os 

estúdios de TV.15 

 Aqui no Brasil ainda não existem casos famosos de pessoas que tenham entrado com esse 

tipo de processo junto às emissoras, mas acreditamos que a situação seja similar. Basta dar uma 

olhada mais criteriosa nos telejornais locais e nacionais para perceber que as mulheres estão sendo 

substituídas por outras mais jovens. Nos programas de telejornalismo são raros os exemplos de 

apresentadoras com mais de 50 anos. Os exemplos são mais comuns em reportagens do que no 

ambiente do estúdio. 

   

As repórteres Sandra Moreyra e Sandra Passarinho como exemplos de mulheres mais velhas que 
permanecem no vídeo em reportagens do JN em 2010.16 

 

 O avanço da idade em geral não preocupa os repórteres ou apresentadores do sexo 

masculino. Para eles, as rugas, os cabelos brancos, a calvície ou a necessidade de usar óculos, por 

exemplo, podem ser sofridas ou até mesmo preocupantes no universo pessoal, e não profissional. 

Em entrevista no início desse ano à revista Contigo17, William Bonner contou sobre a sua relação 

com os cabelos brancos, visivelmente mais atento ao avanço da idade do que ao seu cargo no 

telejornalismo. “Não, não gosto dos meus cabelos brancos, não acho charme, é só sinal de que a 

idade chegou. E, em 2010, o branco avançou muito. Tinha um pouco, mas agora deu uma tingida 

boa. O meu pai tem 80 anos e é grisalhão. Devo seguir o mesmo caminho porque, na minha idade, 

                                                           
15

 Informações extraídas de reportagem da Revista Época disponível em: 
http://colunas.epoca.globo.com/mulher7por7/2011/01/12/ex-apresentadora-da-bbc-ganha-processo-judicial-por-
discriminacao-de-idade/. Acesso em jan. de 2011.  
16

 Dos vídeos disponibilizados em: http://g1.globo.com/videos/jornal-nacional/ 
17

 Disponível em: http://contigo.abril.com.br/noticias/entrevistas/aline-salcedo-entrevista-william-bonner-editor-
chefe-apresentador-jornal-nacional-globo. Acesso em jan. de 2011. 
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ele era assim. Acredito que não vou ficar careca. Já tive uns buracos, alopécia, mas me atribuíram à 

questão da tensão emocional”, contou na entrevista. Entre os jornalistas do sexo masculino que 

apresentam o JN, apenas um, Mário Gomes, não tem cabelos brancos.  

    

   

William Bonner, Renato Machado, Chico Pinheiro, Alexandre Garcia, William Waack e Heraldo 
Pereira na apresentação do Jornal Nacional em 2010.18 

 

Podemos aqui, com base nas observações feitas, elencar quais seriam algumas características 

que definem o estereótipo do apresentador de telejornal brasileiro: branco, cabelo liso ou curto a 

ponto de não apresentar cachos, jovem (principalmente as mulheres), que se veste de maneira 

formal, entendendo-se aqui como formal a maneira masculina ou masculinizada de se vestir. 

Compreender essas questões é de fundamental importância para pensar o figurino, já que ele não 

pode ser pensado dissociado do corpo que o sustenta e que se soma a ele em sua significação, nem 

desconectado da cultura em que está inserido. 

 Essa reflexão não pode ser dissociada do contexto cultural em que vivemos, onde o homem 

ainda é o centro das ações da sociedade e também dos ambientes de trabalho. O número de 

mulheres nos bancos das universidades é cada vez maior, nas redações também, porém ainda não há 

o devido reflexo em cargos de chefia ou na concepção estética dos apresentadores. É possível 

                                                           
18

 Vídeos disponibilizados em: http://g1.globo.com/videos/jornal-nacional/ 
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perceber mudanças no figurino recente dos apresentadores do Jornal Nacional, só que esses 

figurinos ainda provocam estranhamento na maioria da população que não está habituada a 

visualizar expressões de feminilidade no vídeo. Isso pode ser observado através de comentários do 

Twitter, por exemplo, e da repercussão negativa que muitas vestimentas de Fátima Bernardes 

alcançam nessa Rede Social. É comum que os comentários a respeito de suas roupas cheguem aos 

assuntos mais comentados do Brasil, como nos exemplos abaixo. 

 

Isso demonstra, entre outras coisas, que há uma tendência de fuga do estereótipo da imagem 

da mulher telejornalista sem detrimento da sua credibilidade, porém este é um longo caminho que 

precisa ainda ser trilhado, caminho estte que precisa do entendimento e do apoio da população para 

que o espaço telejornalístico seja o mais democrático possível e que avance em padrões e 

diversidades estéticas e que aceitem a expressão da feminilidade em todas as suas vertentes.  
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