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Introdução 

 

Este artigo decorre da investigação proposta no projeto de pesquisa intitulado “A 

Construção da Imagem Pública de Dilma Rousseff nas Revistas Veja e Carta Capital: 

Interseção entre Gênero, Política e Mídia”, que teve como objetivo principal analisar a 

construção da imagem pública e do governo de Dilma Rousseff no primeiro ano de seu 

governo até o seu afastamento, através das Revistas Veja e Carta Capital.  

As eleições do ano de 2010 e a consequente vitória da presidenta Dilma Rousseff, 

pode ser considerada um marco no que se refere a história e cultura política brasileira. A 

conquista de uma mulher ao cargo mais importante do executivo nacional representa uma 

possível reconfiguração da cultura política brasileira. Assim, como afirmou a própria 

Presidenta em seu discurso de posse, sua eleição significou para o país a confirmação do 

empoderamento alcançado pelas mulheres a partir de uma série de lutas e reivindicações.  

Dilma Rousseff é reeleita em 2014 e, passada a euforia da vitória, pela segunda vez, 

em uma campanha marcada por denúncias, desaforos e desrespeitos por parte dos candidatos, 

que protagonizaram uma das campanhas mais desconstrutivas para a democracia brasileira, 

um fato nos chamou sobremaneira a atenção: a forte presença da mídia escrita, televisiva e do 

ciberespaço na tentativa de desconstrução da então eleita Presidenta. 

Na semana seguinte a sua posse, vasculhamos a capa de todas as revistas semanais 

brasileiras, por acreditarmos que, ao modo da primeira eleição, ela seria ovacionada e sua 

vitória comemorada pelo aspecto histórico que tal fato representava.  

Para nossa decepção, nada disso ocorrera; só a Revista Veja trouxe a Presidenta na 

capa e ainda assim com a intenção muito clara de destacar os grandes desafios que ela teria 

que enfrentar, somada a uma grande parcela de dúvida, se de fato, ela conseguiria tal feito. As 

                                                 
1 Este artigo é fruto de um Projeto de Iniciação Científica realizado no ano de 2016/2017. 
2 Professora de Antropologia da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, UFCG, Campina Grande, Paraíba, 
ecalima@terra.com.br 
3 Graduanda em Psicologia, Unidade Acadêmica de Psicologia, UFCG, Campina Grande, Paraíba, 
clarargna25@gmail.com 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 
 

2 
 

demais revistas sequer fizeram menção a tal fato em suas capas, dedicaram não mais que duas 

páginas para noticiar tal fato histórico. 

A partir dessa realidade de verdadeira invisibilidade da mídia para a figura da recém-

eleita Presidenta, pretendemos analisar a construção da Imagem Pública e do governo de 

Dilma Rousseff nas revistas brasileiras Veja e Carta Capital, no período de janeiro de 2015 a 

setembro de 2016, período em que ela é afastada da presidência do Brasil, por meio do 

processo de impeachment. 

Objetivamos aqui propor uma espécie de confluência entre três temas: gênero, política 

e mídia. Embora saibamos que existe toda uma tradição de trabalhos acadêmicos para cada 

um dos pares de temas, a interseção das três temáticas ainda é pouco estudado no Brasil. 

Acreditamos que propor tal interseção, tomando como caso para análise, a visibilidade ou 

invisibilidade midiática de Dilma Rousseff é extremamente interessante na medida em que a 

visibilidade nos meios de comunicação de massa é um fator fundamental na produção de 

capital político nas sociedades contemporâneas.  

Observamos, através da leitura das revistas Veja e Carta Capital uma tentativa 

extremamente competente de desconstruir, por parte da primeira, a imagem pública positiva 

da Presidenta. O que lemos, ainda durante a campanha presidencial, e continuamos lendo, no 

primeiro ano de seu governo, em 2015, e toda a movimentação em torno da abertura do 

processo de impeachment, em dezembro de 2015 a maio de 2016, é uma enxurrada de críticas 

ao seu governo e uma tentativa mordaz de associar à sua imagem a escândalos de corrupção, à 

ineficiência administrativa, a incompetência para governar o Brasil.  

Além dessa mídia temos acompanhado em outros mass media igualmente, uma 

verdadeira escala crescente de discursos que tentam desqualificar a Presidenta. No formato de 

manifestações públicas, protestos contra ela, vemos se repetir o discurso de repúdio e até de 

misoginia a ela dirigidos. Nunca se viu e se leu tantas manifestações de desrespeito a uma 

figura pública. Mal a presidenta assumiu o governo as manifestações não cessam de 

acontecer, em forma de palavras, altamente violentas. 

Com base no exposto, o nosso intento foi de analisar os discursos construídos pelas 

revistas Veja e Carta Capital antes e depois da vitória da Presidenta Dilma Rousseff a partir 

de um recorte de gênero, com o objetivo de problematizar até que ponto esses discursos tem 

por objetivo fazer perdurar os estereótipos de gênero a fim de constranger a ação política e 

administrativa das mulheres e a visibilidade desta ação no noticiário jornalístico, por meio de 

um processo que se retroalimenta. 
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Para realizar a nossa pesquisa fizemos a leitura das revistas Veja e Carta Capital, com 

o intuito de cobrir o período do primeiro ano de governo da Presidenta até o seu afastamento 

motivado pelo impeachment.  

Construímos um mapeamento de todas as matérias, por meio de uma ficha de leitura 

(para cada editorial, reportagem, coluna e artigo) com vistas a orientar a associação a 

categorias temáticas e ao mesmo tempo a necessária quantificação de notícias pró ou contra a 

Presidenta, para ao fim, relacioná-las à construção de gênero. 

A análise foi feita de modo a combinar uma análise quantitativa, buscando as 

regularidades estatísticas que permitam vincular sexo, áreas temáticas de visibilidade 

midiática, atuação política e acumulação de capital político; e análise do discurso da mídia, 

procurando tanto identificar os diferentes discursos que se chocam sobre a posição da mulher 

na política quanto aos padrões e regularidades presentes na construção da imagem de 

mulheres e homens, com destaque para a imagem de Dilma Rousseff. 

Dessa forma, a quantidade de elementos não foi o principal quesito dessa pesquisa, os 

elementos amostrais aqui elencados fazem parte de uma seleção que levou em consideração 

os aspectos necessários para a observação, percepção e análise do objeto principal da 

pesquisa. 

 

A questão de gênero no universo político: do primeiro voto feminino à primeira 

presidenta 

 

Desde que a professora Celina Guimarães Viana conseguiu seu registro para votar, há 

86 anos, a participação feminina no processo eleitoral brasileiro vem se consolidando. Seu 

voto é rodeado de significados, pois marca o início da conquista de um direito político 

essencial para o reconhecimento de cidadania que foi negado às mulheres por séculos. O 

direito de votar e também ser votada deu a mulher o acesso ao espaço público, permitiu que 

ela pudesse vivenciar as experiências sociais para além do espaço privado do lar.  

Pouco mais de 80 anos após o primeiro voto feminino, a Economista Dilma Vana 

Rousseff (PT) torna-se a primeira Presidenta do Brasil ao vencer as eleições de 2010. Ela 

vence o pleito no segundo turno, derrotando o então candidato José Serra (PSDB). Em 2014 

se reelege para o mesmo cargo, também no segundo turno, contra o candidato do PSDB, 

Aécio Neves. A vitória de Dilma por duas vezes consecutivas não significou apenas a 
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conquista de um cargo público, significou a conquista eleitoral de uma mulher para o maior 

cargo do nosso sistema político. Assim como Celina, Dilma entra para a História e torna-se 

um marco da luta pela instituição da participação feminina na política brasileira. 

De acordo com TSE, o número de mulheres em disputa por algum cargo nas Eleições 

Gerais do ano de 2014 foi 46,5% maior do que em 2010. Esses dados sinalizam uma mudança 

significativa no âmbito da efetivação de candidaturas femininas, conquista devida também à 

lei de cotas de gênero para cargos públicos eletivos. Apesar desse cenário, segundo o Tribunal 

Superior Eleitoral apenas 10% das pessoas que ocupam cargos eletivos no congresso são do 

sexo feminino. Isso demonstra o quanto às mulheres ainda estão longe de alcançar a igualdade 

política nesses espaços. 

Diversos fatores contribuem para essa baixa representação feminina no cenário 

político, dentre eles está o fato de que vivemos em uma sociedade ainda marcada por uma 

dominação masculina que reservou às mulheres o lugar da submissão, do espaço privado do 

lar, o cuidado com os filhos e idosos, o ser mãe, e aos homens o lugar da autoridade, o espaço 

público e o prover as necessidades materiais da família. Apesar dos avanços importantes nas 

lutas femininas por direitos e espaço dentro da nossa sociedade, a divisão sexual do trabalho 

ainda dita a forma como homens e mulheres devem ocupar o mundo do trabalho. Boa parte 

das mulheres já não se encontram enclausuradas em suas casas e obrigadas a obedecerem a 

seus pais ou maridos, porém o lar, o cuidar da família, ainda são responsabilidades que pesam 

mais sobre as mulheres do que sobre os homens.  

A política é um espaço de disputa de poder, e o poder dentro de uma cultura patriarcal 

é uma categoria reservada aos homens, ou pelo menos é assim que a sociedade tenta se 

articular. É claro que hoje muitas mulheres ocupam cargos de chefia, seja em cargos públicos 

ou em grandes empresas. A questão é que a capacidade dessas mulheres é interrogada o 

tempo inteiro, a imagem delas devem corresponder às expectativas do que é ser mulher. Os 

papéis, comportamentos e imagens que o patriarcado atribui as mulheres correspondem ao um 

ideal de singularidade do ser feminino. A delicadeza, o cuidado, a submissão, o altruísmo, 

todas essas características são sociais e nada tem a ver com o biológico, portanto não são 

naturais. Porém possuem, dentro de uma realidade machista, uma significação que baseia as 

relações entre homens e mulheres. Desse modo quando uma mulher opta por ter uma carreira 

política ela quebra com a ideia de que poder é algo masculino, mas ao mesmo tempo essa 

mulher não pode fugir das expectativas do que a sociedade pensa sobre o que é ser do sexo 

feminino, ela não pode deixar de lado as singularidades do feminino.  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 
 

5 
 

Dentro da política, principalmente no que diz respeito ao momento das eleições, os 

candidatos e candidatas constroem suas imagens para seduzir os eleitores e assim conquistar 

votos. A imagem pública, por relacionar-se à interpretação e ao entendimento que as pessoas 

produzem acerca dos atos e discursos dos políticos, é mutável, reajustável e possui limites 

imprecisos. Ela não está ligada somente aos atributos físicos de uma pessoa, nem a uma 

definição visualmente pautável e concreta. A imagem pública mantém a função de 

suplemento para obtenção da adesão popular, criando efeitos sobre a opinião pública, sobre as 

eleições e sobre a esfera pública de debate (GOMES, 2004). 

Segundo Barreira (1998), as candidaturas femininas possuem essa diferenciação 

baseada nas especificidades de gênero. Nesta pesquisa utilizamos a categoria gênero, 

formulada por Joan Scott (1990) em que a autora discorre sobre gênero afirmando que o 

conceito refere-se a um sistema de relações de poder baseadas num conjunto de qualidades, 

papéis, identidades e comportamentos opostos atribuídos a mulheres e homens.  

Quando nos referimos a gênero dentro do universo político, devemos salientar que a 

construção dos discursos e imagens por parte dos atores políticos depende da forma como se 

dão as relações sociais entre homens e mulheres.  

As eleições representam um ambiente propício para a análise da construção social 

desses papéis sociais, visto que em espaços de disputa de poder ficam mais evidentes as 

diferenças culturais, sociais e políticas que norteiam as relações de gênero. 

Cremos que estamos aqui lidando não com uma simples disputa política. Defendemos 

que tal disputa é atravessada por uma clivagem de gênero, cujo intento é desconstruir não só a 

imagem da Presidenta Dilma, mas de toda e qualquer candidatura feminina, em decorrência 

de uma cultura sexista, machista e patriarcal que nunca digeriu totalmente a ascensão de uma 

mulher ao mais alto cargo do poder político no Brasil e que encontrou nos mass media, um 

importante canal de veiculação e propagação de todo um ideário de gênero marcado, 

sobretudo, por um discurso misógino. 

 

Veja e Carta Capital: duas mensagens, dois tipos de leitor 

 

  Ao definir as revistas como fonte de dados em nossa pesquisa, julgamos que, devido à 

disparidade do discurso de Veja e Carta Capital no que diz respeito ao tema escolhido, seria 

importante chamar a atenção para outros dois fatores. 
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O primeiro ponto importante seria assumir a parcialidade no posicionamento político 

de ambas as revistas. Enquanto Veja utiliza-se de um discurso conservador, bem mais 

aproximado do das elites de nosso País, claramente contrárias à administração da então 

presidenta; Carta Capital possui uma tendência de esquerda, assumindo um discurso mais 

leve no que diz respeito às críticas direcionadas a seu governo. 

É importante salientar que essa orientação política diferenciada de cada uma das 

revistas, apesar de vista com maus olhos por seus respectivos opositores, não caracteriza uma 

má ética profissional desde que esse posicionamento seja declarado de forma transparente e 

consciente, mantendo sempre o compromisso com a verdade.  

O outro fator a ser considerado em nossa análise é a relação bilateral revista-leitor, 

compreendendo que um dos grandes diferenciais desse veículo seria a proximidade com seu 

público. Lendo algumas poucas páginas pode-se observar que a “revista tem foco no leitor – 

conhece seu rosto, fala com ele diretamente. Trata-o por ‘você’” (SCALZO, 2011, p:15) 

Com base nisso, avaliamos paralelamente os chamados Mídia Kits de Veja e Carta 

Capital (folhetos digitais utilizados para promover a venda de seus espaços publicitários), 

para uma melhor compreensão de como cada uma das revistas tanto vê seu leitor, quanto quer 

que ele se veja. Através desses folhetos, verificamos também a imagem que estas desejam 

passar para o público em geral. 

Desde a fundação, Carta Capital tem como valores condutores “a fidelidade à verdade 

factual, o exercício do espírito crítico e a fiscalização do poder, onde quer que ele se 

manifeste”, além de exercitar “com coragem a missão de oferecer à opinião pública visões 

diversas da realidade contra o autoritarismo do pensamento único e de expor uma opinião 

vigorosa”. Já Veja, afirma ter “a missão de informar, esclarecer e entreter o leitor, elevando 

seu nível de compreensão dos fatos, das tendências relevantes para sua vida pessoal, 

profissional e sua visão de mundo” e identifica-se como o lugar onde “o fato é acompanhado 

de perto, apurado e entregue em primeira mão às mentes mais inquietas, inconformadas e 

transformadoras do Brasil”. Ambas as revistas, além de realizarem pesquisas quantitativas que 

mostram como se define seu público no que diz respeito a gênero, faixa etária e classe 

econômica, têm conceitos particulares a respeito deste. Enquanto Veja se define como “a 

revista que todo mundo lê”, Carta Capital deixa claro que seu público é “altamente 

qualificado” e “busca por pontos de vistas e opiniões diferenciadas do mercado”. Com base 

nessa informação, pudemos também verificar que, apesar de ambas utilizarem a linguagem 
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formal em suas publicações, observamos que Veja possui um texto mais acessível, menos 

rebuscado, o que não acontece na escrita de Carta Capital. 

Através de seu conteúdo e linguagem, e desse tipo de qualificação evidenciado acima, 

é que uma revista acaba por definir seu tipo de leitor, alinhando, assim, a personalidade de um 

ao outro. “A cada edição o leitor pode encontrar ao mesmo tempo, variedade e algumas 

marcas de identidade que o permitirão reconhecer e manter uma relação de familiaridade com 

sua revista predileta” (SCALZO, 2011, p: 66). 

 

Construção da imagem pública pela mídia: Dilma Rousseff por Veja e Carta Capital 

 

Como nos coloca Gomes (2004), a disputa política na contemporaneidade, 

transformou-se na imposição de imagem pública dos atores políticos e na competição pela 

produção e reprodução (recepção) de uma imagem pública positiva.  

 Diante disso, todas as ações publicamente apresentadas no jogo político, tratam-se de 

algo construído e controlado por meio da imposição de imagens. Uma imagem pública assim 

como a imagem visual, é algo que representa dada realidade, no entanto, a imagem pública 

não carrega qualquer outra relação com a imagem visual (plástica). A imagem pública refere-

se a algo “cognitivo e conceitual”. Esta se faz com ações, discursos e recursos visuais. 

  A imagem pública designa um repertório coletivo. Por se tratar de uma apreensão 

cognitiva, baseia-se fundamentalmente nas concepções, nos juízos públicos e de valor 

coletivo, e também nas posições e decisões referentes aquele indivíduo.  

 Na atualidade, o fenômeno da imagem pública mantém estreita relação com a 

visibilidade pública, na qual os meios ou “ambientes”, de comunicação de massa e ainda mais 

recentemente, as mídias sociais, desenvolvem papel fundamental. 

 

O cenário de reeleição 

 

Definidos esses conceitos de extrema relevância para nossa análise, iniciamos a leitura 

dos volumes de ambos os veículos, inicialmente, utilizando as edições veiculadas em um 

espaço de tempo compreendido entre os meses de junho e setembro de 2014, período não só 

marcado pela campanha eleitoral que viria a culminar na reeleição da então presidenta Dilma 

Rousseff, mas também por dois eventos que tiveram grande importância nesse processo: a 
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Copa do Mundo realizada no Brasil, e a morte trágica do também candidato nas eleições do 

corrente ano, Eduardo Campos. 

Tendo sido veiculadas um total de nove edições de cada uma das revistas no período, 

como poderia ser esperado, o assunto com maior recorrência foi sua segunda candidatura, 

aliada a seu desempenho no pleito de 2014, seguido pelo tema da economia. Apenas três das 

capas de cada uma delas foi estampada pela figura de Dilma Rousseff. 

 Faz-se necessário ressaltar que Carta Capital declarou-se, logo no início da campanha 

eleitoral, favorável a sua candidatura e ainda expôs os motivos de tal posicionamento no 

Editorial da edição nº 807, que demarca a largada da corrida eleitoral, veiculada em 09 de 

julho de 2014. Ainda assim é curioso observar que a edição anterior a essa conta com uma 

longa entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, figura masculina direta e 

constantemente associada à pessoa de Dilma. 

Veja, apesar de não declarar abertamente em nenhum momento sua orientação política, 

mantém um discurso que busca deslegitimar seu modo de governar e até desqualificá-la como 

pessoa. Isso pode ser bem verificado na edição nº 2382, onde uma foto tirada na véspera da 

derrota da Seleção Brasileira de Futebol, por 7 gols a 1, para a seleção da Alemanha e postada 

em sua conta do Twitter estampa a capa. A referida edição foi lançada oito dias após o jogo e 

mostra a figura de Dilma Rousseff feliz e ao fundo jogadores da seleção de futebol abalados 

com o resultado do jogo. A matéria intitulada “O Bom e o Mau Humor”, que se utiliza de um 

tom de deboche do início ao fim, conta com imagens de piadas compartilhadas nas redes 

sociais, recortes de mensagens de apoio aos jogadores postadas por ela em sua conta no 

Twitter antes e depois do jogo, e ainda afirma que “assessores presidenciais já vislumbravam 

Dilma, no Maracanã, entregando o troféu do hexa ao capitão Thiago Silva. Seria o prenúncio 

da coroação nas urnas. Faltou combinar com os alemães.” 

 É importante ressaltar o conteúdo dessa matéria de Veja por tratar-se da única grande 

publicação efetivamente protagonizada por Dilma Rousseff entre todas as edições das duas 

revistas impressas nesse período. Mesmo em Carta Capital, que declara apoio a sua 

candidatura e tece elogios ao seu governo, na maior parte das vezes se atribui o sucesso de seu 

governo a sua equipe, seu partido e até à figura de Lula como seu mentor. 

 É possível observar isso em uma das reportagens de capa de Carta Capital cuja 

protagonista deveria ser de Dilma Rousseff, principalmente em se tratando de uma matéria 

que possui o título “O Mercado contra Dilma”. Sua importância já é reduzida no início, onde 

passa a ser chamada de “candidata do PT” e segue sendo muito menos citada que sua equipe 
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de ministros, até que a reportagem se converte em uma avaliação de como se alteraria o 

mercado econômico se algum dos outros dois candidatos de maior destaque na campanha do 

ano de 2014 fosse eleito. 

 

O processo de impeachment 

 

No período de outubro de 2015 a outubro de 2016, foram contabilizadas 39 capas de 

Veja e 40 capas de Carta Capital com manchetes que mencionavam diretamente o processo 

de impeachment de Dilma Rousseff ou que tratavam de figuras e assuntos relativos à crise 

política, como o ex-presidente Lula, o juiz Sergio Moro, o vice-presidente Michel Temer, o 

presidente da Câmara Eduardo Cunha e os desdobramentos da Operação Lava-Jato. A partir 

dessa pré-seleção optou-se por analisar uma amostra de revistas de Veja e de Carta Capital 

que tratassem do impeachment de Dilma Rousseff e que buscasse colocá-la como figura 

central. 

Selecionaram-se as matérias principais das edições que foram publicadas 

imediatamente depois de quatro momentos marcantes do processo de impeachment para 

observar, de maneira mais ampla, como Veja e Carta Capital retrataram o processo, os quais 

são: a autorização da abertura do processo de impeachment de Dilma por Eduardo Cunha 

(02/12/2015), a votação na Câmara (17/04/2016) e no Senado (12/05/2016) para julgar a 

abertura do processo e o julgamento e afastamento definitivo de Dilma pelo Senado 

(31/08/2016). Outra consideração importante durante seleção das edições analisadas neste 

período era que as datas de publicação das edições de Veja coincidissem com as datas de 

publicação das edições de Carta Capital. Esclarecidos os critérios utilizados, a seleção de 

periódicos analisados nesta parte da pesquisa é composta por oito matérias de oito edições - 

quatro de Veja e quatro de Carta Capital. 

 

O fim da chantagem (Carta Capital, ed. 879, dez. 2015) vs. Impeachment não é guerra 

(Veja, ed. 2455, dez. 2015) 

O texto de Veja refuta a ideia de que o impeachment é um golpe constitucional e 

dedica-se a convencer o leitor de que se trata de um recurso legítimo, previsto pela 

Constituição. Apesar de admitir que o processo é movido por interesses pessoais de figuras 

como Eduardo Cunha e Michel Temer, o entendimento geral deixado pela matéria é de que 
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Dilma paga pela inabilidade em governar o País e de que seu impedimento poderá ser 

positivo. 

Na edição de Carta Capital temos um conteúdo permeado, do início ao fim, por 

comentários e análises que sugerem ao leitor que o processo de impeachment de Dilma 

Rousseff trata-se de um jogo de poder entre governo e oposição, o qual o Presidente da 

Câmara, Eduardo Cunha, conduz de maneira ardilosa. A reportagem abre mão da apuração 

mais aprofundada e da investigação. Há também poucas fontes, e, quando utilizadas, servem 

mais para fortalecer o posicionamento já emitido do que para levantar algum debate. 

 

Folga de 25 votos (Veja, ed. 2474, abr. 2016) vs. Ou ela ou eles (Carta Capital, ed. 897, 

abr. 2016) 

Na reportagem veiculada por Veja em percebe-se o destaque apenas às comemorações 

pró-impeachment que ocorreram após a votação na Câmara de Deputados, construindo a 

percepção de que elas representaram o clamor de um país inteiro pelo “Fora Dilma”. Não são 

utilizadas fontes, entrevistas, pesquisas ou outros métodos de apuração para suscitar um 

debate sobre o tema. O objetivo principal dessa matéria é convencer o leitor de que o processo 

de impeachment de Dilma resultou da "arrogância" e dos erros cometidos por ela e de que seu 

afastamento é um desejo do povo. 

Já em Carta Capital, a matéria se propõe, essencialmente, a fazer um apanhado geral 

do clima em Brasília precedente à votação do impeachment na Câmara dos Deputados e, para 

isso, relata os acontecimentos mais relevantes ocorridos naqueles dias. Durante esse relato, a 

reportagem faz comentários e interpretações dos fatos que, de maneira geral, têm um tom de 

crítica a personagens pró-impeachment e que sugerem apoio a Dilma Rousseff. Apesar disso, 

não aborda a questão da legitimidade do processo e não constrói argumentos favoráveis ou 

contrários ao impeachment. 

 

A despedida (Veja, ed. 2478, mai. 2016) vs. A tragédia insensata (Carta Capital, ed. 901, 

mai. 2016) 

Veja traz novamente um texto de caráter analítico, que visa a apontar incoerências no 

discurso de Dilma e provar a visão de que seu afastamento decorreu de sua incapacidade de 

governas. Sugere que Dilma utiliza-se de um discurso vitimista para forjar a ideia de que está 

sendo injustiçada e de que o impeachment é um golpe. Mais uma vez, refuta a ideia por trás 

do uso desse termo e legitima o processo de impeachment pelo argumento da Constituição. 
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Na reportagem de Carta Capital fica implícito que seu posicionamento está ao lado dos 

chamados "legalistas" e que considera o impeachment um processo ilegítimo. Utiliza alguns 

trechos de falas de especialistas da área jurídica. A matéria não suscita um debate 

aprofundado sobre a pertinência das acusações contra Dilma e não traz visões contraditórias 

sobre o assunto. Além disso, faz uma série de críticas a Michel Temer e seu partido e 

desenham uma projeção bastante pessimista para o governo. 

 

O pecado original (Veja, ed. 2494, set. 2016) vs. E fez-se o caos (Carta Capital, ed. 917, 

set. 2016) 

A última reportagem de Veja analisada faz uma análise em perspectiva da trajetória do 

PT, constrói a tese de que seus partidários arquitetavam o plano de se perpetuar no poder e 

desmoraliza a imagem do partido ao destacar os escândalos de corrupção em que esteve 

envolvido. A matéria se propõe, ainda, a explicar os erros e as circunstâncias que levaram ao 

desfecho de Dilma Rousseff. No entanto, apesar do tom de crítica a Dilma e ao PT, podemos 

perceber que a reportagem não faz juízo de valor a respeito do impeachment e não se 

posiciona favorável ou contrariamente à destituição da Presidenta. 

Mais uma vez, a reportagem sustenta a tese de que o impeachment não é um consenso 

no País e de que o processo foi ilegítimo. O foco principal do texto, no entanto, está em 

Michel Temer. A reportagem dedica-se a expor projeções pessimistas a respeito do governo 

do peemedebista e do futuro do país. 

 

Considerações finais 

 

Os dados da pesquisa dão conta que existem, sim, marcas de gênero na maneira em que a 

mídia, representada pelas revistas Veja e Carta Capital, analisa e concebe a mulher, na figura 

de Dilma Rousseff. Há uma nítida busca por sua invisibilização também através da 

desqualificação e ridicularização. 

O poder e a prática politica transitam por diversos significados, no entanto, estes 

quando se referem às mulheres parecem estar intrinsecamente associados à sensibilidade, ao 

cuidado e, sobretudo, à maternidade. Tais características se explicitariam seja pela natureza 

(fator biológico e a crença de que a mulher nasce mais apta para a doação e preocupação com 

o outro), seja pela educação (a mulher é historicamente socializada e literalmente ensinada às 

práticas do zelo e do cuidar). 
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Neste sentido, pudemos perceber que a carreira política de Dilma Rousseff se torna 

ainda mais tempestuosa pelo fato dela não encaixar-se em signos e estereótipos culturalmente 

criados e aceitos. Por esse motivo, se mostrou necessária a criação de uma ligação constante 

entre a sua figura e a de Lula, colocando-o na qualidade de seu mentor e orientador. 
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