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RESUMO 

 

A roupa é um agente comunicativo e, portanto, comunica também no jornalismo, 

ajudando a transmitir credibilidade e outros efeitos desejados no telespectador, sendo 

um elemento importante da composição da mensagem. Com base no caráter 

comunicativo do vestuário, este artigo tem como objetivo central analisar como o 

webjornalismo tem ganhado espaço e credibilidade na televisão, mesmo fazendo uso de 

vestimentas não tradicionais no jornalismo. O estudo empírico compara duas produções: 

o jornalismo televisivo tradicional do CETV 1ª Edição, da TV Verdes Mares, afiliada a 

Rede Globo no Ceará, e o boletim jornalístico G1 em 1 minuto, com origem digital, mas 

transmitido na TV, também da Rede Globo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: moda; comunicação; jornalismo; G1; CETV 1ªEdição. 

 

INTRODUÇÃO 

 A comunicação é constituída, basicamente, pela comunicação verbal e pela não 

verbal. Em linhas gerais, a comunicação verbal é aquela em que usamos a forma escrita 

ou falada da língua como principal meio de comunicação, enquanto a comunicação não 

verbal é compreendida como “toda a comunicação que é realizada com a ausência das 

palavras, nomeadamente através de sinais que produzimos, de gestos que fazemos, de 

imagens que criamos, etc..” (RIBEIRO, 2011, p. 7).  A roupa faz parte do processo 

comunicacional não verbal: fazemos uso de suas cores, modelagens e estampas para 

comunicar personalidade, humor, papel social e até profissão. 

 Segundo Alcântara (2010), a roupa pode ser entendida como nossa primeira 

pele, aquela que está logo à mostra e que contém um discurso que produzimos 

consciente ou inconscientemente, adequando-se a cada situação. Sendo a roupa um 
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discurso adaptável a diversas situações, este texto (a roupa) também se adapta ao 

ambiente de trabalho.  

 Uma das premissas do jornalismo é que a informação deve ser o conteúdo mais 

importante transmitido pelo jornalista. Com base nisto, as emissoras de televisão optam 

por vestir sua equipe jornalística com roupas, acessórios e maquiagens básicas e sem 

cores muito chamativas, com intenção de não desviar a atenção do telespectador da 

informação que está sendo transmitida. 

 Com o surgimento da internet e a migração das mídias tradicionais para a nova 

plataforma, TV e web coexistem e é necessário haver interação entre ambos, para que as 

necessidades do público e das empresas transmidiáticas sejam atendidas.  

 Tendo como base a conjuntura apresentada acima, a Rede Globo substituiu o seu 

antigo boletim de notícias (Globo Notícias), nos moldes tradicionais do jornalismo 

televisivo, pelo G1 em 1 minuto, originário da internet e com caráter inovador, 

principalmente no que diz respeito à apresentação visual de seus apresentadores. 

 Diferentemente do jornalismo tradicional, os apresentadores do boletim vestem-

se casualmente, fazendo referências a bandas e filmes famosos através da estampa de 

suas camisetas. A presença de tatuagens, barbas cheias, e vários acessórios como 

pulseiras e colares podem ser notados na composição do vestuário. 

 O objetivo deste trabalho é refletir como ocorre a transição de um estilo de 

vestimenta formal para um informal no jornalismo, e se isto pode ou não afetar a 

credibilidade do jornalista ao transmitir a informação. O trabalho busca debater se esta 

transição das roupas dos jornalistas é tão somente uma técnica de marketing ou se pode 

ser compreendida como tendência a ser copiada também por outras emissoras num 

futuro próximo. 

 Para isso, observamos o boletim G1 em 1 minuto em comparação ao modelo 

tradicional de jornalismo, ilustrado na pesquisa pelo CETV 1ª Edição, da TV Verdes 

Mares Cariri, filiada à Rede Globo. Apesar de analisar um telejornal regional, a 

dimensão geográfica não interfere nos resultados, visto que o modelo tradicional de 

vestimenta jornalística tende a apresentar um caráter bastante regular no Brasil. Por ser 

uma afiliada à Rede Globo, a TV Verdes Mares segue as diretrizes nacionais da 

emissora. 
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Referencial Teórico 

A princípio, a roupa surge como forma de pudor, como é narrado na Bíblia. “Ao 

longo dos anos as necessidades dos homens foram mudando de acordo com sua 

evolução, e com isso, sua necessidade de vestir. Surge então o ‘vestir’ pela proteção” 

(MANSO, 2010, p. 1). Na antiguidade já era possível observar que a vestimenta atuava 

como categorizadora de classes socioeconômicas. Alcântara (2010) descreve que na Era 

Bizantina roxo era usado pela nobreza, porque se tratava de um pigmento raro, enquanto 

azul, pigmento abundante, era uma cor muito utilizada inclusive pelos mais pobres. 

 

Já na antiguidade clássica, começavam as maiores diferenças entre 

roupas masculinas e femininas, em Creta, por exemplo, os homens 

usavam uma espécie de tanga com um cinto e o torso nu, enquanto as 

mulheres usavam saias longas no formato de sino com babados 

sobrepostos, uma espécie de avental na frente e nas costas sobre a 

saia, na parte superior, usavam um tipo de blusa costurada nos ombros 

de mangas curtas que deixavam os seios à mostra, considerado sinal 

de fertilidade e fartura. (MANSO, 2010, p. 3) 

 

 Diversos estudos já foram realizados sobre o papel comunicativo da moda. 

Inspirado pela semiótica, Barthes (2009) desenvolveu um sistema linguístico para a 

forma de se vestir, pois acreditava que a moda seguia certos padrões, como uma 

gramática, assim como a língua.  

No cenário brasileiro, Oliveira (2007, p.15) argumenta que “moda é a forma de 

escrever o seu texto visual, sua identidade, seu ser na contemporaneidade”. A 

pesquisadora também defende que, bem como as imagens de um modo geral, a moda é 

um texto, mas diverge de Barthes (2009) em relação ao estabelecimento de uma 

gramática da moda:  

 
Sendo texto, as imagens “falam” propondo ideias, conceitos, noções. 

Ou provocam; ou sugerem; ou insinuam (ideias, conceitos, noções). 

Nada específico, limitado, dicionaresco. Não existe um vocabulário 

fechado, nem uma sintaxe normatizada. Ao contrário: a criatividade 

pressupõe a quebra de paradigmas; o novo exige o solene 

descumprimento de regras pré-existentes. Por isso, entre outros 

motivos, ninguém criou ainda um método eficiente, seguro ou 

infalível para “alfabetizar” as pessoas nas inúmeras “linguagens” 

visuais existentes ou só na “linguagem” da moda. (OLIVEIRA, 2007, 

p. 25) 

 

 Para Oliveira (2007), não podemos falar de uma sintaxe para a moda, pois isto 

prejudicaria a criatividade, uma vez que construída a “gramática” da moda, esta teria 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Juazeiro – BA – 5 a 7/7/2018 

 

 4 

que segui-la, sendo assim, comprometeria a criatividade que é intrínseca à moda, visto 

que a proposta da criatividade é quebrar aquilo que é comum, que é tido como regra. 

Para isso a autora sempre refere-se à linguagem da moda usando aspas. 

 
Existem várias diferenças entre as linguagens, notadamente entre as 

verbais e os outros modos de expressar significações que nos 

habituamos a também chamar de linguagem: falamos em linguagem 

da arquitetura, do design, da moda. Na verdade, todas essas são 

“linguagens”. É que para ser linguagem (sem aspas), o sistema 

precisa, entre outros pré-requisitos, obedecer a uma gramática (...). 

(OLIVEIRA, 2007, p. 31) 

 

 Segundo tal entendimento, a linguagem visual é composta por elementos 

constitutivos infinitos, como as linhas, os planos, os pontos, as cores, entre outros. 

Como esta linguagem não possui uma gramática própria, ou seja, regras específicas, 

todas as alternativas de combinação destes elementos constitutivos são passíveis de uso: 

“Nas ‘linguagens’, não pode haver a obediência rígida a regras, simplesmente porque, 

quando o que está em jogo é a estética, a criatividade e a originalidade, a quebra de 

normas é exatamente o que se espera. Ou seja, o inesperado é o esperado” (OLIVEIRA, 

2007, p. 32). 

 Concluindo que o vestuário tem a característica de transmitir uma mensagem 

voluntária ou involuntária, como comentado anteriormente, esta característica se 

encontrará em todos os âmbitos que o vestuário transitar. Logo, o vestuário também 

exerce sua força comunicativa no jornalismo. 

 Como dito anteriormente, uma das premissas básicas do jornalismo é que a 

informação a ser transmitida deve ser o foco dos telespectadores, e não o jornalista ou o 

que ele está vestindo. As emissoras de televisão optam por roupas discretas, formais, 

neutras e sem muitos acessórios nas vestimentas de âncoras e repórteres para que a 

roupa não tire a atenção do telespectador da informação transmitida pelo telejornal. 

 
A principal função do telejornalista é transmitir as notícias com 

segurança e credibilidade. Para isso ele conta com várias ferramentas, 

uma delas é o próprio figurino. Ao usar uma vestimenta inadequada 

para o telejornalismo, com excesso de informações ou inapropriada 

para o veículo de comunicação e para o horário em que o noticiário é 

veiculado, o jornalista de televisão dificulta o processo de 

comunicação e prejudica também a própria imagem de credibilidade. 

(AQUINO, 2011, p. 1) 
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 Ribeiro (2011) conduziu um estudo empírico para analisar a reação de quatro 

grupos experimentais, cada um formado por dez alunos do curso de Ciências da 

Comunicação da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, em Portugal, quando 

expostos a diferentes pessoas vestindo indumentárias formais ou informais e fazendo 

uso de gesticulação brusca e lenta. Com base em categorias de análise como 

“Jovialidade” e “Maturidade”, o estudo conduziu aos seguintes resultados: 

 

[...] a indumentária informal transmitiu Imagens de Jovialidade, 

Diversão, Descontração, Irreverência e Insucesso, enquanto que a 

indumentária formal comunicou Imagens de Seriedade, 

Profissionalismo, Maturidade, Sucesso, Reverência. Neste sentido, 

podemos afirmar que, o caráter formal da indumentária projetou ao 

comunicador um subtexto de inteligência, competência, 

respeitabilidade e confiança. Ou seja, a indumentária formal 

contribuiu para a construção de uma imagem de credibilidade, ao 

contrário da indumentária informal, que acabou por depor contra a 

mesma. Estar bem vestido é, assim fundamental para inspirar 

confiança prestígio e respeitabilidade. (RIBEIRO, 2011, p. 122) 

 

 O fato de a indumentária transmitir uma mensagem, de forma voluntária ou 

involuntária, não é contestado em nenhum momento pelos autores aqui citados, muito 

pelo contrário, eles confirmam este argumento. Embora haja divergência entre Barthes 

(2009) e Oliveira (2007), ambos concordam com a propriedade comunicativa do 

vestuário. No seguimento jornalístico, Ribeiro (2011) e Aquino (2011) concordam e 

comprovam que a indumentária exerce extrema importância para a forma como a 

audiência percebe os jornalistas. 

 

Empiria 

 Observando a indumentária dos apresentadores e repórteres do telejornal CETV 

1ª Edição, apresentado ao meio-dia de segunda a sábado, é utilizada a vestimenta 

padrão jornalística. O âncora masculino sempre aparece de terno: paletó, camisa, calça e 

sapatos sociais e gravata. As maiores alterações no guarda-roupa do âncora são as 

gravatas, que podem variar de cor e estampa, além da cor do terno. Os repórteres 

homens costumam usar camisa social de cores variadas, entretanto, nunca são cores 

fortes ou muito chamativas. Ao contrário dos âncoras, os repórteres aparecem 

frequentemente com calça jeans. 

 Já as mulheres, estejam elas no lugar de âncora ou de repórter, vestem-se com 

calças, saias e vestidos com comprimento até o joelho, e as blusas não mostram os 
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ombros. Os cabelos podem estar presos ou soltos, os acessórios são sempre simples e 

clássicos, sem chamar muita atenção. A maquiagem é neutra, normalmente o ponto de 

cor aparece no batom, mas é sempre muito discreto. As mulheres exploram mais as 

cores do que os homens em suas vestimentas, entretanto, ainda são cores contidas, sem 

chamar muita atenção, e as estampas são evitadas. Podemos perceber que os tecidos 

usados para a confecção das roupas são fluídos e aparentemente nobres, em ambos os 

sexos (figura 1). 

                                  

 

Figura 1: Apresentadores do CETV 1ª Edição 

Fonte: Reprodução 

 

A seriedade das roupas encontra momentos de alguma flexibilidade dentro do 

próprio telejornal. No quadro “Diversão & Arte”, que apresenta a agenda cultural 

(Figura 2), bem como no quadro esportivo, repórteres e âncoras costumam usar 

vestimentas mais descontraídas. Camisa polo e jeans são comuns aos repórteres 

esportivos, enquanto os apresentadores da agenda cultural podem usar cores e estampas 

mais chamativas que o usual, entretanto, não deixam de lado outros aspectos já tratados 

anteriormente, como o fato de pouco expor os braços e também sobre os tecidos nobres 

e fluídos. 

Aqui é possível verificar empiricamente a ligação entre moda e comunicação. 

“Esporte” e à “cultura” são editorias geralmente tratadas pelo jornalismo como 

responsáveis por assuntos mais amenos e descontraídos quando comparados a outras 

editorias como política, economia, cidade, etc. Em suma, roupa e conteúdo dialogam e 

articulam, em conjunto, a comunicação.  
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Figura 2 – Quadro “Diversão & Arte” do CETV 1ª Edição 

Fonte: Reprodução 

 

Diferentemente do CETV 1ª Edição, os apresentadores do G1 em 1 minuto 

(Figura 3) usam roupas casuais. Camisetas com estampas que fazem referência a super-

heróis ou bandas de rock famosas são frequentes. Os tecidos são menos nobres e a 

presença do algodão é bastante forte. Quanto às cores usadas, embora o estilo de 

vestimenta explorado seja o casual, as tonalidades não são muito exploradas. Tons 

neutros são predominantes, principalmente os tons de cinza, branco e preto. Isto 

também fica visível nos acessórios femininos, que embora tenham proporções maiores 

que os utilizados no CETV 1ª Edição, possuem cores neutras, que acabam por 

harmonizar com as cores das outras peças que compõe o vestuário. 

 

 

Figura 3 – Apresentadores do boletim G1 em 1 minuto 

Fonte: Reprodução 
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 Os acessórios estão presentes principalmente nas mulheres, que usam pulseiras, 

relógios e grandes colares, no entanto, é observado que os brincos não são muito 

utilizados para obter destaque. Piercings no nariz ou na orelha podem ser notados nos 

apresentadores de ambos os sexos. A maquiagem se apresenta sempre neutra e com 

aparência bastante natural. 

Algumas vezes é percebida a presença de peças de alfaiataria, como o blazer 

feminino, mas este passa a assumir uma conotação casual quando misturado a peças 

com tecidos menos nobres como as camisas de bandas ou personagens de filmes. 

 Nos homens o que mais se percebe de diferença, além das vestimentas, é o uso 

da barba. No CETV 1ª Edição, apenas um repórter faz uso de barba curta, já no G1 em 1 

minuto, o apresentador utiliza uma barba grande que chama bastante atenção. Outro 

caso a ser destacado é a presença de tatuagens. Nenhum integrante do CETV 1ª Edição 

apresenta tatuagens em locais visíveis da pele, já no G1 em 1 minuto, as camisas de 

manga curta expõem as tatuagens nos braços do apresentador masculino.  

 Atualmente, o discurso identitário tem ganhado força e expressão social, sendo 

que a forma de vestir pode ser um fator de expressão desta identidade. Conforme Godart 

(2010, p.24), a moda “nutre-se desses sinais identitários, pois é a partir deles que se 

desenvolvem seus fenômenos fundamentais de imitação e diferenciação”. Ao escolher 

roupas e acessórios, os indivíduos reafirmam sua inclusão ou exclusão em certos grupos 

sociais, culturais, religiosos, políticos e até profissionais: 

 
A moda, interagindo com numerosos outros campos culturais, 

proporciona aos indivíduos e aos grupos os sinais para que eles 

construam sua identidade, que, então, não é mais unicamente 

estatuária, mas também “estilística”, não é mais somente vertical, 

hierárquica, mas também “horizontal”, ou seja, não hierárquica. 

(GODART, 2010, p. 34) 

 

Aliado ao crescente desejo de dar visibilidade a traços de identidade e 

personalidade através das roupas e estilo como um todo, uma tendência que vem se 

destacando recentemente é o público dar maior credibilidade e confiança a pessoas às 

quais ele se identifique ao receber uma determinada informação. Há, portanto, uma 

mudança significativa nos padrões de consumo de produtos e bens culturais.  

 

O novo consumidor busca diferenciação, autenticidade e identificação 

com o propósito das marcas que utilizam. (...) Nesse contexto, a 

comunicação para os Nativos Digitais deve ser criativa, interativa e 
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transparente, fazendo com que agências de publicidade e anunciantes 

apostem cada vez mais na credibilidade dos influenciadores digitais 

como ferramenta de construção de relacionamento com esses jovens” 

(GOMES, 2017, p. 3). 

 

É verdade que as citações acima falam de empresas com produtos tradicionais do 

ramo mercadológico, mas se pensarmos que o jornalismo oferece um serviço, a 

“informação”, podemos concluir que a atividade jornalística faz parte de um mercado 

também e que, portanto, algumas das técnicas de marketing podem ser empregadas. 

Podemos ainda observar que o fato de os jornalistas se fazerem presentes nas 

redes sociais, mostrando seu dia a dia, faz com que as pessoas se identifiquem com eles, 

fazendo com que a sua credibilidade seja muito mais por parte da “intimidade” criada 

com o público do que pelas roupas que vestem, conforme citado anteriormente. 

Segundo Bauman (2008) o consumo intenso de redes sociais on-line pelo extrato 

populacional mais jovem é um dos vetores da sociedade de consumo do século XXI. As 

fronteiras entre público e privado tendem a se tornar mais porosas e flexíveis, com 

repercussões decisivas sobre as práticas sociais. 

 

Os adolescentes equipados com confessionários eletrônicos são 

apenas aprendizes treinando e treinados na arte de viver numa 

sociedade confessional – uma sociedade notória por eliminar a 

fronteira que antes separava o privado e o público, por transformar o 

ato de expor publicamente o privado numa virtude e num dever 

públicos. (BAUMAN, 2008, p. 9-10) 

 

 Obviamente, temos que levar em consideração a parcela da sociedade que 

nasceu antes da era digital, as chamadas gerações “Baby Boomer”, anos 1950 e 1960, e 

“X”, anos 1960 e 1970, que ainda são mais conservadores, principalmente quando se 

trata de vestimenta. Logo, as emissoras de televisão, também com fins mercadológicos, 

têm que atender a demanda dos dois grupos, os mais antigos (“Baby Boomer” e 

“Geração X”), com o jornalismo tradicional, e os mais jovens (“geração Y”, anos 1980 

e 1990), explorando mais a temática da identidade. 

 Portanto, quando estes jovens, criados sob forte influência de uma “mentalidade 

identitária”, forem a presença massiva entre os profissionais de jornalismo e também a 

maior parte do público consumidor da informação, há uma grande probabilidade de que 

o modo de vestir no jornalismo televisivo seja diferente do atual. 
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 Podemos chegar a essas possíveis conclusões indo pela linha de raciocínio de 

que o jornalismo tradicional ainda é feito, em sua maioria, pelos nascidos na “Geração 

Baby Boomer” ou “Geração X” e seu público, também em sua maioria, ainda é 

constituído de pessoas dessas mesmas gerações. Pensando no fato de que os atuais 

estudantes dos cursos de Jornalismo no Brasil pertencem à “Geração Y” e que esta é 

marcada pela busca pelas singularidades identitárias, podemos argumentar que o 

jornalismo das futuras gerações pode ser produzido por e para pessoas que depositem 

sua confiança em alguém que também tenha os mesmos princípios e ideais que eles, ou 

seja, que não abram mão dos seus gostos pessoais, do estilo do cabelo ou das roupas 

para se adequar a um jornalismo “tradicional”.  

 

Considerações finais 

 O presente estudo permitiu compreender a roupa como forma de comunicação e 

analisar de forma comparativa as vestimentas jornalísticas de um telejornal (CETV 1ª 

Edição) e de um boletim de notícias (G1 em 1 minuto), com objetivo de entender suas 

principais diferenças e as tendências de estilo de vestimenta para o futuro. 

 Pudemos perceber que embora o estilo de vestimenta entre os dois objetos de 

estudo sejam bastante diferentes, eles não parecem interferir na credibilidade dos 

jornalistas do G1 em 1 minuto, que faz uso de roupas casuais na apresentação. 

Percebemos também que o estilo de vestimenta que se apropria do discurso identitário é 

uma tendência crescente e que pode sim modificar o modo de vestir dos jornalistas nos 

anos que se seguem. 

 O trabalho também revela que esta mudança ocorreu de acordo com a demanda 

da sociedade. A sociedade se transformou e adotou o discurso identitário como o 

discurso atual, portanto, a roupa também se transformou, e se a roupa que foi 

transformada foi bem aceita, ela tende a perdurar por muito mais tempo e a atingir 

várias esferas sociais, em que uma delas é a profissional.  

 Visto que este é um tema importante, pois trata de um aspecto comunicacional 

usado pelo jornalismo (o vestuário), torna-se necessário monitorar as mudanças sociais 

e as alterações dos trajes jornalísticos, a fim de perceber quais são as próximas 

tendências para o setor. Estudos futuros podem se concentram, por exemplo, nos 

manuais do vestuário das empresas jornalísticas para melhor compreensão da visão 

comunicativa de cada emissora sobre a indumentária dos jornalistas. 
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 É importante salientar que ainda há algumas lacunas a serem preenchidas, pois 

limitamos a análise a apenas dois exemplos, e para se ter resultados mais concretos se 

faz necessário observar outras realidades inseridas no campo do telejornalismo. Outra 

questão a ser considerada é a possibilidade de expandir o estudo com entrevistas com 

figurinistas dos programas jornalísticos e com seus apresentadores, para entender 

melhor a dinâmica do programa e seu discurso. 

 Com este trabalho, esperamos contribuir com futuras pesquisas que busquem 

entender como a moda comunica no jornalismo e quais são as orientações de 

vestimentas jornalísticas para o futuro. 
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