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RESUMO 

Em paralelo ao avanço dos anos, o padrão de beleza feminino também tem passado por várias 

transformações. São muitos os fatores que contribuem para essas transfigurações. Entre elas, e 

uma das mais importantes, a indústria capitalista e midiática que transformam em produto um 

estereótipo perfeito de padrão de beleza. Entretanto, graças a muitos movimentos feministas, 

esse conceito está cada vez mais se descontruindo, dando autonomia para a mulher se impor e 

aceitar as suas características naturais. Esse artigo buscou investigar, a partir da observação das 

características das jornalistas, se os principais telejornais televisivos do país colaboraram na 

manutenção desses padrões de beleza cosméticos industriais assumidos por parte da sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher, Telejornalismo, Padrões e Beleza. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, e ao longo dos últimos anos, o padrão estético/corpo físico das mulheres 

tem passado por várias mudanças. Esses novos padrões estéticos - ligados a uma demanda 

consumista, industrial e capitalista - acabam gerando uma expectativa nas mulheres em tentar 

acompanhar essas transformações. Tratamentos estéticos, cirurgias e milhares de produtos 

cosméticos são o resultado de mercado esperado.  

Inserido no contexto social e mercadológico, o jornalismo não está imune a essas 

influências, afinal, ao vermos um jornal, podemos perceber que algumas jornalistas podem 

seguir esses padrões industriais de beleza. Esse trabalho buscou investigar, a partir dos 

principais jornais televisivos do país, se esses padrões estéticos são repetidos e corroborados no 

jornalismo brasileiro. Tem-se como hipótese a ideia de que o jornalismo televisivo brasileiro 

reforça um padrão industrial de beleza baseado, principalmente, em mulheres brancas, de 

narizes finos e corpo magro. A metodologia de pesquisa se apoia nos conceitos da análise de 

conteúdo a partir de categorias e permite fazer inferências que consideram as características de 

cada uma das jornalistas analisadas. A importância de se abordar esse assunto é a reflexão sobre 

como as mulheres que atuam no telejornalismo podem colaborar na manutenção dos padrões 

de beleza industriais assumidos por parte da sociedade.  
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2. GÊNERO, FEMINISMO E MULHER 

O feminismo é um movimento social - considerado um dos maiores movimentos 

contemporâneos - que luta pelos direitos igualitários das mulheres, no trabalho, na educação na 

posição social, etc. O foco do movimento é lutar para que a sociedade descontrua alguns 

padrões e pensamentos machistas ainda existentes. Segundo Januário (2016), as mulheres 

começaram a reivindicar seus direitos de forma organizada na França, a partir de meados do 

século XIX, quando começaram a participar de manifestações pela liberdade feminina. Com a 

evolução da luta e para facilitar os estudos acadêmicos, os movimentos foram divididos em três 

ondas.  

Januário (2016) explica que, na primeira onda, as mulheres queriam conquistar um 

espaço no meio político e na opinião pública, alcançando assim o direito ao voto. O marco do 

movimento ocorreu na Nova Zelândia, onde esse direito foi conquistado pela primeira vez. No 

século XX, as mulheres organizaram-se através do que ficou conhecido como “movimento das 

sufragistas”, no qual as mulheres começaram a criar estratégias para conseguir visibilidade e 

lugar na sociedade.  

Ainda conforme Januário (2016), a segunda onda teve seu início em meados dos anos 

1950 e se estendeu até meados dos anos 1990. Nessa fase, as mulheres feministas foram mais 

radicais, e a luta acabou sendo por direitos reprodutivos e acerca da sexualidade. Uma 

publicação de Simone de Beauvoir, na sua obra Le deuxième sexe, contribuiu com o movimento, 

gerando uma grande polêmica na segunda onda. A frase da filósofa “ninguém nasce mulher, 

torna-se mulher”, levantou vários questionamentos sobre discursos de gênero nessa época, 

sendo uma das primeiras autoras a afirmar que a mulher não tem um corpo naturalmente dado, 

e sim estabelecido a partir de uma construção social no meio no qual vive. Segundo Bittencourt 

(2015), a segunda onda representa um: 

[...] avanço de percepção e análise do movimento como um todo, 

incorporando diversas frentes de luta e denunciando o patriarcado como forma 

de expressão do poder político exercido através da dominação masculina e 

inferiorização das mulheres que ultrapassa o campo do privado, invade todos 

os espaços da sociedade e representa uma estrutura de poder baseada tanto na 

violência quanto na ideologia. (BITTENCOURT, 2015, p. 201) 

 

Segundo Butler (2003), as discussões sobre gênero e sexo são distintas, sendo o sexo 

um termo biológico e o gênero algo construído culturalmente. Januário (2016) explica que 

“separar sexo de gênero, e considerar o sexo como essencial para elaboração de gênero, pode 
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ser uma forma de fugir do determinismo biológico como queriam as feministas dos anos 70” 

(JANUÁRIO, 2016, p. 28). 

Segundo Alós e Andreta (2017), a terceira onda do feminismo foi posterior à década de 

1990 e foi identificada como um feminismo humanista e pós-moderno. Foi uma fase da luta em 

que as mulheres queriam desconstruir a visão social de que não teriam diferença entre homens 

e mulheres. Um marco para o feminismo no Brasil se dá com a Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 5º, inciso I, que assegura que “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988). A constituição deixa claro que 

não existem diferenças entre os sexos e garante para os homens e as mulheres os direitos de 

igualdade.  

Segundo Januário (2016) as diferentes correntes feministas têm a intenção de causar 

uma mudança social. Entre as correntes apontadas pela autora estão o feminismo liberal, o 

feminismo radical e o feminismo socialista. A autora explica que o feminismo liberal é um 

movimento cujo principal objetivo é defender os direitos individuais. Tais manifestações têm 

como base os conceitos do liberalismo clássico. Sua motivação é a de que uma boa sociedade 

se define por indivíduos exercendo sua autonomia e a realização pessoal. Entretanto, a 

subordinação das mulheres impedia a sua entrada na esfera pública, tornando o problema 

silenciado durante vários anos na mente das mulheres, o que gera discussões centrais entre as 

diferenças “público-doméstico”. 

Para as feministas liberais, a diferença entre público e doméstico é uma ideologia 

implantada na sociedade a partir de uma masculinidade tradicional, baseada na ideia de que 

existiriam diferentes naturezas e papeis naturais para homens e mulheres, como, por exemplo, 

a mulher na criação dos filhos. Tais movimentos concluíram suas críticas focadas na 

desigualdade existente, contribuindo na luta pelas políticas de ações afirmativas, embora tendo 

poucas teorias mais complexas. 

O feminismo socialista, ainda segundo Januário (2016), foi idealizado através dos 

conceitos teóricos de Marx e Engels. O movimento socialista luta contra diversas formas de 

opressão e de diferenças sociais sofridas pelas mulheres, como a “divisão social e sexual do 

trabalho, e ainda entre o sistema de gênero e o de classe social”. (JANUÁRIO, 2016, p. 64). O 

movimento permitiu às mulheres lutar pelos seus direitos na sociedade, favorecendo o 

feminismo. As mulheres criticavam a hierarquia tradicional da família, dando como base o 

capitalismo, que é tão social e cultural como econômico.   
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Januário (2016) comenta que o feminismo radical surgiu de um cenário de mudanças 

ocorridas tanto nas teorias quanto na prática. O foco maior do radical era criar teorias políticas 

e sociais e organizar novas lutas contra toda forma de opressão das mulheres no sistema 

patriarcal e formar novas identidades públicas. As feministas radicais têm por objetivo destruir 

o pensamento de que as mulheres não podem ocupar cargos de poder e participar de assuntos 

sociais, pois são subordinadas pelo sistema patriarcal. 

Como na época de seu surgimento todos os cargos estavam em poder dos homens, o 

movimento ficou conhecido como “guerra dos sexos”, pela luta das mulheres na área política e 

a libertação do corpo feminino.  

 

3. CORPO E PADRÕES DE BELEZA 

As mulheres demoraram para ocupar seu espaço em nossa sociedade. Mas, hoje em dia, 

será que as mulheres têm essa sensação de liberdade? É comum escutarmos o discurso de que 

as mulheres estão cada vez mais complexadas e preocupadas com o seu físico. Muitas sentem 

vergonha do seu próprio corpo, porque não se encaixarem em um “padrão” que a sociedade 

impõe. 

[...] estamos vivendo uma violenta reação contra o feminismo que 

emprega imagens da beleza feminina como uma arma política contra a 

evolução da mulher: o mito da beleza. Ele é a versão moderna de um 

reflexo social em vigor desde a Revolução Industrial.  À medida que as 

mulheres se liberam da mística feminina da domesticidade, o mito da 

beleza invadiu esse terreno perdido, expandindo-se enquanto a mística 

definhava, para assumir sua tarefa de controle social. (WOLF, 1991, p. 

12-13) 

 

Existem grupos de mulheres que lutam pelo fim desse “padrão” da beleza feminina, e 

para que a sociedade aceite o corpo natural de cada mulher, sem críticas e sem comentários 

ofensivos, o que é muito comum atualmente, seja na rua ou nas redes sociais digitais. Ainda 

segundo Wolf (1991), a beleza das mulheres, ou melhor, o mito da beleza sempre esteve 

presente no patriarcado. Desde a época de 1940, a imagem da mulher “bela” começou a ser 

usada em anúncios, cartões postais e em obras de artes. Vemos que esse estereótipo de beleza 

acompanha as mulheres desde o século XIX, ou seja, já eram comercializadas imagens de 

mulheres que aparentemente tinham um corpo “padrão”. 
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Segundo Flor (2009), os meios de comunicação de massa exercem influência na 

construção dos padrões de beleza, as redes sociais, através de anúncios e discursos publicitários, 

passam uma imagem para o público de que o corpo perfeito é um corpo magro. 

O corpo é a mais irrecusável objetivação do gosto de classe, que se manifesta 

de diversas maneiras. Em primeiro lugar, no que tem de mais natural em 

aparência, isto é, nas dimensões (volume, estatura, peso) e nas formas 

(redondas ou quadradas, rígidas e flexíveis, retas ou curvas, etc...) de sua 

conformação visível, mas que expressa de mil maneiras toda uma relação com 

o corpo, isto é, toda uma maneira de tratar o corpo, de cuidá-lo, de nutri-lo, de 

mantê-lo, que é reveladora das disposições mais profundas do habitus. 

(BOURDIEU, 2001, p. 188) 

  

Segundo Rocha (2011), os estudos sobre corpo, beleza e estética começaram na época 

do Renascimento, que foi um período artístico entre o século XIV a XVI. Ainda segundo a 

autora, o conceito do que é belo e a adoção dos padrões que definem a beleza não são fixos, ou 

seja, esses padrões se transformam reconstruindo novas formas e versões do que é considerado 

belo. Ainda segundo Rocha (2011), as mudanças de padrões sofridas pelas mulheres com 

relação ao corpo têm a ver com o aspecto cultural da sociedade e com a evolução da moda. Eco 

(2007) comenta que “o feio é relativo aos tempos e às culturas, o inaceitável de ontem pode ser 

o bem aceito de amanhã e o que é percebido como feio pode contribuir, em contexto adequado, 

para a beleza do conjunto” (ECO, 2007, p. 421). 

Segundo Araújo e Menezes (2009), com a modernização e a mudança de costumes as 

mulheres na metade do século XX tiveram mais interesse em cuidar do corpo. Afinal, elas 

saíram um pouco do tradicional, como o excesso de roupas e do espartilho e começaram a ousar 

deixando o corpo mais à vista, com decotes e roupas curtas. Essa maior exposição do corpo 

também gerou uma preocupação em cuidar do físico, associando a beleza aos formatos do 

corpo. Lipovetsky (2006), explica que desde a renascença, as mulheres de classes superiores 

eram obrigadas a ser belas, porém com a modernidade democrática, as mulheres já não precisam 

sofrer para se encaixar nos padrões que a sociedade impõe.  

 

 

4. TELEJORNALISMO, LINGUAGEM E ESTÉTICA 

Para Aureliano e Silva (2015), no telejornalismo também existem esses padrões 

estéticos industriais. Segundo Aquino (2010), a televisão é um dos meios de comunicação de 

massa que mais influencia a sociedade na maneira de se vestir, no qual se divulga moda e se 
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padroniza tendências. Ainda segundo Aquino (2010), os jornalistas colaboram com essa 

padronização do corpo e do figurino, sendo uma referência para a sociedade. O autor comenta 

que: “a vestimenta, em seu conjunto diversificado de peças de roupas e acessórios, constitui-se 

como uma linguagem, um conjunto significante que apresenta um plano de expressão e um 

plano de conteúdo” (AQUINO, 2010, p. 3). 

Até a maneira que uma âncora se expressa na frente das câmeras influencia a 

credibilidade de um telejornal, os movimentos com os braços e com as mãos passam uma certa 

proximidade do público, segundo Brittos e Ruhee (2007), os apresentadores precisam ter uma 

certa linguagem corporal, para se apresentar ao telespectador: “os fatores linguagem, gestos, 

sons e imagens resultarão no produto final da comunicação, para o que contribui a confiança 

despertada pelo apresentador no público” (BRITTOS, RUHEE, 2007, p 56). 

Aureliano e Silva (2015) comentam que o âncora e o apresentador possuem funções 

distintas, mas são fundamentais no telejornalismo, pois são responsáveis por apresentar, narrar, 

chamar e comentar sobre as notícias. Segundo Brittos e Ruhee (2007), a credibilidade de um 

telejornal depende diretamente dos discursos usados pelos jornalistas. Porém esses discursos 

não são construídos apenas pela fala: a forma como o jornalista se impõe à frente das câmeras, 

seu comportamento, sua vestimenta, e o seu corpo físico atraem o telespectador. 

O conjunto envolvendo postura, boa aparência e desenvoltura do apresentador traz sua 

contribuição, mas a linguagem e a forma de narrativa utilizada terão uma função especial na 

dinâmica de atrair a atenção de quem está ouvindo e assistindo ao programa. Por isso que é 

preciso causar boa impressão desde o princípio, para manter o telespectador atento ao telejornal. 

(BRITTOS; RÜHEE, 2007, p. 53) 

Segundo Peixoto (2016), o repórter cumpre uma função no telejornalismo de narrar fatos 

e histórias, mas, para isso ele precisa demostrar uma atuação como se fosse um personagem.  O 

profissional assume um papel de mediação entre o fato e a audiência, a partir do qual se constrói 

sua credibilidade.  

As imagens pesam mais do que as palavras, daí a conquista de público da televisão, o 

veículo mágico do século XX. Mas é bom não esquecer que no noticiário uma não pode se 

contrapor à outra, sob pena de confundir o espectador e abalar a credibilidade da televisão e do 

seu noticiário. (BARBEIRO, 2005, p. 19) 

Martino e Zancoper (2017) destacam também que as mulheres que atuam como âncoras 

nos telejornais são mais jovens que os homens, e que essa diferença de idade reflete nos padrões 
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estéticos no telejornalismo. Aquino (2011) comenta sobre o poder da imagem no 

telejornalismo, que acaba sendo uma onda de persuasão e influência no cotidiano das pessoas. 

O corpo funciona como veículo de comunicação. Gestos, expressões, pequenos 

detalhes, produzem sentido e comunicam algo ao receptor da mensagem. Na tentativa de tornar 

o corpo palco de um discurso, o ser humano usa o sistema da moda para estruturar sua 

apresentação pessoal. (AQUINO, 2011, p. 34) 

Ainda segundo Aquino (2011), a vestimenta de uma jornalista em um telejornal tem 

total influência na sociedade, através do blazer, a jornalista consegue passar uma certa 

credibilidade para o telespectador. A autora ainda comenta que o telejornalismo se tornou um 

produto comunicacional, desde a informação à estética. “O telejornalista comunica também 

através daquilo que veste, da forma como penteia ou corta os cabelos, com a maquiagem que 

utiliza e os acessórios que põe em cima do corpo” (AQUINO, 2011, p. 48). 

Aureliano e Silva (2015) comentam que os conceitos de beleza e feiura foram 

construídos pela sociedade e que são influenciados diretamente pela mídia, tornando um 

padrão, que está sendo repassado durante os anos. “A beleza da concepção social além de não 

oferecer representatividade, corrobora com a perpetuação da padronização do belo e rejeição 

da diversidade racial dentro do telejornalismo” (AURELIANO, SILVA, 2015, p. 13). 

Aquino (2011), destaca que a mídia ritualiza, simboliza e naturaliza a estética no nosso 

dia-a-dia. Rocha (2011) comenta que as mulheres que não se sentem bem com o próprio corpo 

- por não se encaixarem no “padrão” - acabam sentindo uma forte rejeição e inferioridade em 

relação às outras mulheres. 

 

3 –        METODOLOGIA 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os padrões estéticos femininos nos 

telejornais e o método escolhido foi a análise de conteúdo a partir de categorização própria, que 

considera as características físicas e estéticas das jornalistas representadas. Para a análise foram 

selecionados os principais jornais das emissoras Rede Globo, Band e Record, os quais: Jornal 

Nacional (Rede Globo), Jornal da Record (Record), e Jornal da Band (Band). A análise 

considerou seis edições aleatórias analisando: corpo, cabelo, cor da pele, olhos e nariz das 

jornalistas. 

Segundo Campos (2004) fazer uma abordagem do método de análise de conteúdo é uma 

importante maneira de coletar dados qualitativos, onde o pesquisador explora da criatividade e 



Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso de Bacharelado em Jornalismo  
 

 

9 

 

pela capacidade em lidar com situações que não podem ser alcançadas de outra forma.  Campos 

(2004) ainda comenta que Berelson foi um dos primeiros a descrever a análise de conteúdo 

como técnica de estudos: “análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que visa uma 

descrição do conteúdo manifesto de comunicação de maneira objetiva, sistemática e 

quantitativa”. (CAMPOS, 2004, apud Berelson, p.2). 

 

 ANALÍSE E RESULTADOS 

Para a coleta de dados, foram considerados as edições do Jornal Nacional, Jornal da 

Record, e do Jornal da Band, sendo seis edições aleatórias, nos dias, 04/02/19 (Globo), 12/02/19 

(Record), 20/02 (Band), 28/02/19 (Globo), 08/03/19 (Record) e 16/03/19 (Band). Para permitir 

essa análise foram definidas as categorias Cor da Pele, Tipo de Cabelo, Cor do Cabelo, 

Tamanho do Cabelo, Tipo de Corpo, Formato do Nariz e Cor dos Olhos. Além disso, esse artigo 

também se preocupou em fazer a contagem das jornalistas para que os dados pudessem ser 

impressos em gráficos comparativos que serão apresentados junto com os dados a seguir. No 

total foram analisadas 41 mulheres, sendo 37 repórteres, e 4 âncoras dos telejornais.  

Ao analisar a categoria Tipo de Cabelo percebeu-se que 87,8% das jornalistas dos 

telejornais em questão tem cabelos lisos, 7,32% ondulados e 4,88% crespos, conforme 

demonstra o gráfico 1, anexo a esse artigo. Quanto à categoria Tamanho do Cabelo notou-se 

que 46,34% são cabelos compridos abaixo da linha dos ombros, 34,15% na altura dos ombros, 

e 19,51% de cabelos curtos. Ainda sobre os cabelos, ao observar a categoria Cor do Cabelo 

constatou-se que, das jornalistas analisadas, 46,34% possuem tons pretos; 32% castanhos; 17,07 

loiros e 4,88 grisalhos, como mostram os gráficos 2 e 3 do anexo. Conforme dados 

apresentados, há uma tendência maior de cabelos lisos, de tamanho comprido para abaixo dos 

ombros e castanhos.   
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                                                Gráfico 1 – Tipo de cabelo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

                                             Gráfico 2 – Tamanho do cabelo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 3 – Cor do Cabelo 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Aqui, ao estabelecer um recorte apenas nas características dos cabelos das jornalistas, 

percebe-se que há duas tendências: a primeira que reforça um estereotipo de cabelos lisos, 

compridos abaixo da linha dos ombros e pretos; e uma segunda, um pouco menor, de cabelos 

lisos, na altura do ombro e castanhos. Sozinhas, essas inferências podem não fazer muito 

sentido, mas ao serem confrontadas com a representatividade das jornalistas de cabelos crespos 

ou ainda as grisalhas, percebe-se uma grande discrepância. Essas informações levantam muitas 

outras hipóteses que podem estar relacionadas ao fato de haver uma predileção por esse padrão 

de cabelo nas emissoras ou, simplesmente, se realmente existem mais jornalistas com cabelos 

com essas características. Um outro trabalho acadêmico poderia responder essas perguntas. 

Outra categoria importante de ser observada foi, sem dúvidas, a Cor da Pele.  Buscou-

se definir a coloração da pele a partir da observação, classificando-as em branca, parda e negra.  

Os resultados mostram que as mulheres de pele parda se destacam com 51,22%, brancas com 

41,46% e negras com 7,32% conforme gráfico 4. Os dados chamam a atenção pela presença de 

mulheres pardas ser maior do que as mulheres brancas, apesar de esse dado refutar a hipótese 

inicial desse artigo, ele reforça a ideia de que o Brasil é um país miscigenado, justificativa mais 

do que válida para tal. Outra questão importante de ser destacada é o fato de que no Brasil, a 

partir do próprio IBGE, a ideia de cor da pele é auto declarável, isso significa que as opiniões 
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das jornalistas sobre a própria cor podem ser diferentes da observada na elaboração desse 

trabalho.  

 

 

Gráfico 4 – Cor da pele 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao analisar a categoria Tipo de Corpo, notou-se que há uma grande porcentagem de 

mulheres magras (85,37%) opondo-se aos apenas 2,44% que apresentam estar acima do peso, 

e 12,20% com o corpo intermediário, conforme apresentado no gráfico 5. Esse dado confirma 

parte da hipótese deste trabalho, afinal de contas, um dos pontos chave desse padrão de beleza 

cosmético/industrial está relacionado ao corpo magro. Nota-se que há poucas mulheres acima 

do peso no telejornalismo, o que traz uma reflexão para o jornalismo de que as emissoras podem 

ter preferência também por mulheres magras, além dos cabelos lisos.   
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Gráfico 5 - Tipo de corpo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outro fator observado como categoria foi o Tipo de Nariz das jornalistas. Para essa 

análise observamos os tipos nasais mais comuns, de acordo com a médica cirurgiã plástica Dr. 

Luciana Leonel Pepino, as informações foram tiradas de seu website1. A partir da categorização 

da médica pudemos especificar os narizes das ancoras e repórteres estudadas e fazer algumas 

inferências. O resultado dessa observação, apresentado no gráfico 06 anexo ao trabalho, 

permitiu afirmar que, dentro das mulheres observadas, 58,54% possuem nariz fino, 24,39% 

possuem um perfil negroide, 7,32% curto-asiático, 4,88% romano e 4,88% adunco. Esses dados 

permitem algumas conclusões e geram outros questionamentos. A primeira é a reafirmação de 

hipótese inicial, de que a maioria das jornalistas de TV teriam o nariz fino. Outro ponto 

interessante de ser notado é a quantidade de narizes de perfil negroide, que não é tão pequena. 

Esse dado pode ilustrar, de certa forma, a característica miscigenada da população brasileira, se 

consideramos uma parte das mulheres brancas e cabelos lisos possuem esse tipo de nariz. 

 
1 https://www.lucianapepino.com.br/blog/beleza/tipos-de-nariz-de-brasileiro/ acessado em 08 de junho 
de 2019 
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Gráfico 06 – Tipo de nariz

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outra categoria de análise proposta foi a Cor dos Olhos. O resultado dessa observação 

foi apresentado no gráfico 07. Nota- se que 68% das mulheres têm os olhos castanhos escuros 

ou íris preta; 20% íris castanho clara, 10% castanho esverdeada, e 2% de íris verde com 

manchas amarelas/marrons. Como falado anteriormente, o Brasil é um país miscigenado, e um 

fator que chamou a atenção é que grande parte das jornalistas apresentam os olhos castanhos, 

opondo-se a 2% de jornalistas com íris verde.  

 

Gráfico 07 – Cor dos olhos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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CONCLUSÃO 

A análise mostra que os telejornais observados reforçam os padrões de beleza industriais 

e comerciais a partir de suas jornalistas.  Pode-se observar que, nas três emissoras analisadas, o 

perfil predominante é de mulheres magras com 85%, com a cor da pele parda com 51%, de 

cabelos de tamanho compridos com 46,34%, cabelos pretos com 46,34% e cabelos castanhos 

com 32%, narizes finos 58,54%, e olhos castanhos 68,29%. Os resultados contradizem com 

Aureliano e Silva (2015) que apresentam a beleza feminina brasileira, segundo Gilberto Freyre: 

“pele morena, cabelos negros, longos e crespos, cintura fina, bunda grande, peitos pequenos”.  

 A mídia, por ter uma grande influência na sociedade, reforça esse padrão, no qual ser 

belo é ser magro, com narizes finos e cabelos lisos. Segundo Flor (2009), os meios de 

comunicação de massa exercem influência na construção dos padrões de beleza, as redes 

sociais, através de anúncios e discursos publicitários, passam uma imagem para o público de 

que o corpo perfeito é um corpo magro.  

Essa tendência contribui também para a indústria da beleza na venda de produtos de 

estética, ou clínicas que oferecem cirurgias plásticas etc. A preocupação por ter um corpo 

magro, faz com que as pessoas recorram a certos tipos de procedimentos para se encaixar nesse 

tal padrão de beleza.  

Há uma porcentagem menor de mulheres fora desse “padrão”, como mostram os dados, 

existem 4,88% de mulheres com o cabelo crespo, 7% na pele negra, e 24% com narizes 

negroides e 2,44% de mulheres gordas. Apesar dos dados serem menores em relação a mulheres   

corpo magro, fica a reflexão de que há mulheres fora dos padrões presentes no telejornalismo 

nas edições analisadas.  

Por fim, podemos concluir que os jornais analisados corroboram com o padrão estético 

e industrial no qual as jornalistas apresentam uma boa postura e boa aparência, concordando 

com os autores Brittos, Ruhee (2007). Com isso, ressaltamos a importância do movimento 

feminista nesse aspecto, a luta contra a imposição desses padrões estéticos industriais. A mídia 

e a TV, enquanto influenciadoras e geradoras de opiniões, devem buscar uma saída a esses 

padrões estéticos industriais hegemônicos, incluindo a presença de mais mulheres negras, com 

cabelos crespos e com corpos normais ou acima do peso, uma vez que a própria sociedade é 

assim.  
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O presente artigo se encerra abrindo possibilidades para um novo olhar para o 

telejornalismo no geral e a sua relação com os padrões de beleza do capitalismo. Além disso, 

ao considerar que o Brasil é um país miscigenado, com predominância de pessoas pardas e 

padrões de beleza heterogêneo, tornam-se pertinentes hipóteses e questionamentos sobre a 

como se percebem essas jornalistas, nesse contexto de luta contra a “ditatura da beleza”, e, mais 

ainda, como se relacionam com isso os telespectadores desses jornais.  
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