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Introdução 

O objetivo deste artigo é compreender os significados e os sentidos da construção da 

imagem pública e do governo de Dilma Rousseff nas capas das revistas semanais Veja e 

Carta Capital. Analisamos os referidos magazines durante a campanha de 2010 até o 

processo de impeachment, em maio de 2016, buscando compreender os sentidos e 

significados destas na construção e/ou desconstrução do governo e da imagem pública de 

Rousseff. Obviamente, não nos deteremos à totalidade dos periódicos, mas será feita uma 

seleção dos mais expressivas para responder a nossa proposta de investigação. O recorte 

temporal foi feito com o intuito de cobrir a primeira campanha da Presidenta até o seu 

afastamento. Por outro lado, a escolha dos magazines se deu pela importância que estes 

representam no mercado editorial brasileiro em suas respectivas linhas editoriais: uma mais 

voltada ao pensamento de centro direita e outra com um alinhamento mais à esquerda do 

espectro político. Além disso são revistas semanais de informação brasileiras com 

significativa média de circulação, conforme o Instituto Verificador de Circulação (ANER, 

2013).  

 No primeiro periódico Dilma figura em suas capas 35 vezes, de fevereiro de 2010 a 

maio de 2016, além de ter inúmeras citações diretas ou “governo do PT”, ao “Planalto” ou 

mesmo simplesmente o “Governo”. No segundo aparece 47 vezes, de maio de 2010 a maio de 

2016. Há também citações indiretas ou diretas ao governo, ao partido ou “Planalto”, mas que 

não consideramos importantes para a análise proposta. Após o levantamento, fizemos uma 

pré-seleção das capas mais sugestivas quanto à construção/desconstrução de sua imagem e de 

seu governo num número suficiente para dar conta de nosso objeto de investigação, levando 

em conta os momentos de maior acirramento, como a campanha e a eleição.  

                                                      
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, e-
mail: ecalima@terra.com.br 
3 Graduando em Ciências Sociais, Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, UFCG, Campina Grande, Paraíba, e-
mail: zeliosales@gmail.com. 
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Embora façamos comentário sobre algumas capas, daremos destaque a seis edições 

das revistas, três exemplares de cada periódico. Em relação à análise dos dados será uma 

análise combinada buscando as regularidades que permitam vincular gênero, atuação política 

e acumulação de capital político, bem como o capital imagético e sua desconstrução. Análise 

dos sentidos da mídia, procurando tanto identificar os diferentes significados que se chocam 

sobre a posição da mulher na política quanto as regularidades presentes na construção da 

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

Em síntese, a proposta de metodologia para a pesquisa que buscamos desenvolver é a 

utilização de um método qualitativo que visa a compreensão dos fenômenos em estudo e, para 

tanto, os contextualiza e reconhece seu caráter dinâmico na pesquisa social e seus diferentes 

discursos. Consideramos ainda que nosso objeto é a atuação política de uma mulher cujo 

cargo é o principal da República, ou seja, o plano de fundo que o envolve é um espaço de 

disputa de poder majoritariamente masculino. É preciso compreender que o “ser mulher” ou 

“ser homem” são categorias socialmente construídas em tipos ideais acerca das expectativas 

culturais do que se entende por feminino e por masculino.  

 

A história das revistas 

Em uma revista há mais que textos e ilustrações.  Ali, pode-se compreender a história 

e a cultura de um determinado país, uma vez que estão os hábitos, modas, personagens de 

cada período, bem como os principais temas mobilizadores de grupos e pessoas. O primeiro 

impresso neste formato (Edificantes Discussões Mensais) foi publicado em 1663, na 

Alemanha, com jeito de livro. Dois anos depois, a França lança o Journal des Savants. Na 

Itália, surge o Giornali dei Litteraturi, 1968. A Inglaterra publicará seu primeiro periódico o 

Mercurius Librarius apenas em 1680. O termo revista surge na Inglaterra, em 1704, e 

“parecendo-se demais com livros, deixam clara sua missão do novo tipo de periódico que 

surgia: destinar a públicos específicos e aprofundar os assuntos mais que os jornais e menos 

que os livros” (SCALZO, 2011, p. 17).  

Um dos protótipos das atuais revistas foi lançado em 1731 em Londres, com o nome 

de Gentleman’s Magazine, inspirada nos magazines com grande variedade de produtos e 

reunia diferentes assuntos, apresentando-os de forma leve. Em 1749, surge Ladies Magazine, 

para o público feminino. Nos Estados Unidos surgem American Magazine e General 

Magazine, em 1741. Até o fim do século XVIII mais de cem títulos haviam ocupado o 

mercado editorial norte-americano. Entretanto, o progresso do gênero aconteceu com o 
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nascimento do primeiro magazine semanal: Time. A revista norte-americana surgiu em 1923, 

“para atender a necessidade de informar com concisão em um mundo já congestionada pela 

quantidade de informações impressas [...] trazer notícias da semana, do país e do mundo” 

(SCALZO, 2011, p. 22). O periódico trouxe as notícias organizadas em seções, com textos 

concisos e informações cuidadosamente checadas.  

As revistas “chegaram ao Brasil juntamente com a corte portuguesa, no início do 

século XIX” (BAPTISTA; ABREU, 2010, p. 2). O primeiro magazine brasileiro As 

Variedades ou Ensaios de Literatura surgiu em Salvador (1812) e seguia o modelo da época, 

com objetivo de “publicar discursos sobre costumes e virtudes morais e sociais, estratos de 

história antiga e moderna, nacional ou estrangeiro, resumos de viagens, pedaços de autores 

clássicos portugueses – quer em prosa, quer em verso –, cuja leitura tenda a formar gosto e 

pureza na linguagem” (SCALZO, 2011, p. 27).  A primeira revista de variedades brasileira 

nasce em 1849: A Marmota na Corte, “periódico que abusa no uso das ilustrações como 

forma atrair leitores, inclusive os não alfabetizados pertencentes às classes abastadas 

(BAPTISTA; ABREU, 2010, p. 4). As caricaturas são o instrumento de construção e 

desconstrução da imagem de figuras públicas da época.  

 

As revistas como esfera de representação 

A Revista Veja nasceu no mesmo ano do Ato Institucional nº 5, AI-5, 1968. Filha da 

ditadura, foi construída à imagem e semelha da Time norte-americana. A “Veja é hoje a 

revista mais vendida e mais lida do Brasil, o único título semanal de informação no mundo a 

desfrutar de tal situação” (SCALZO, 2011, p. 31). Como a história dos periódicos pode ser 

contada juntamente com eventos políticos, em 1994, ano da eleição de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), surge a Carta Capital, criação de Mino Carta. Nasce como uma publicação 

mensal; depois quinzenal (março de 1996), tornou-se, semanal a partir de agosto de 2001. 

Assumiu ao longo do tempo uma postura de análise crítica, mais do que sua apresentação ou 

explicação.  

A leitura de uma revista ou jornal não é apenas decodificar a informação que está ali 

impressa e ilustrada com imagens, fotos e infográficos. Jornalismo é um gênero discursivo 

que é estabelecido com seu leitor por meio de um contrato de comunicação. Rossi (1980) 

enfatiza que jornalismo é uma batalha tanto pela mente quanto pelos corações de seus alvos: 

leitores, ouvintes e/ou telespectadores. O texto jornalístico é pensado para atender a esse 

leitor que busca algo além da notícia cotidiana, do furo jornalístico. Entre o lido e o escrito há 
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uma identificação com o leitor, ou seja, a conquista de seu coração e sua mente. Textos e 

imagens conquistam a simpatia ou a antipatia do leitor. Para criar essa identificação as 

revistas utilizam de muitas estratégias, como imagens, cores, diagramações e maneiras como 

essas marcas linguísticas vão auxiliar na construção de um discurso atual das revistas 

semanais (CRESTANI NETO, 2014).  

A mídia pode e deve ser pensada como uma esfera de representação. Não apenas a 

representação de sujeitos como também de ethos discursivo: imagem de si 

(MAINGUENEAU, 2008). O ethos discursivo é parte constitutiva da enunciação. 

Compreendemos ainda que o “jornalismo, ao (re)produzir imagens visuais e mentais, produz 

discursos, ou seja, interdiscurso, pois está em constante relação com outros discursos, de 

diversas formações discursivas” (BERTASSO, 2015, p. 106). Podemos inferir que o 

jornalismo constrói sentidos sobre a realidade a partir dos discursos que emitem e as capas 

das revistas são o primeiro contato com o público leitor. 

A revista tem a cara de seu leitor, pois quem a define é este. Desse modo, há 

necessidade de um “contrato de comunicação” (CHARAUDEAU, 2006) entre o que é 

veiculado e o que pensa previamente o leitor. Há um pré-discurso na mente do leitor antes 

mesmo dele folhear o magazine e esses discursos não são necessariamente verbais: em sua 

maioria são icônicos. A identidade das revistas está exposta primeiramente nas capas. São 

elas que anunciam o conteúdo a ser abordado em seu interior e serve para reforçar a 

identidade com seu leitor, ou seja, para fortalecer um “acordo prévio” (BERTASSO, 2015).   

Mas a imagem não é só imagem. Para compreendermos a imagem (tanto visual 

quanto mental) é importante entender o contexto social na qual ela foi produzida, pois ela 

carrega em si muitos símbolos e estes foram produzidos justamente a partir do ethos 

discursivo, tanto do ponto de vista do seu autor como do leitor (CHARAUDEAU, 2006; 

SCALZO, 2003). Essas imagens visuais e mentais são construídas a partir da cosmovisão do 

leitor que interpreta o mundo a partir do seu veículo predileto. Por isso mesmo, os periódicos 

utilizam de forma deliberada recursos gráficos e icônicos com a finalidade de golpear ou 

burilar a imagem pública de um indivíduo ou instituição.  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). Do mesmo 

modo, a imagem pode ser “implodida” pela mídia construindo uma “imagem negativa do 

candidato junto a um eleitorado específico, uma classe específica.  
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Buscamos analisar nas capas dos magazines se há uma relação direta ou acessória 

pelo fato da imagem pública que está sendo atacada tem a ver com uma relação de gênero. 

Para Barreira (1998), as candidaturas femininas possuem essa diferenciação baseada nas 

especificidades. Utilizamos a categoria gênero a partir de Scott (1990) para quem o conceito 

se conecta a um sistema de relações de poder baseadas num conjunto de qualidades, papéis, 

identidades e comportamentos opostos atribuídos a mulheres e homens. Gênero, seguindo o 

recorte gênero difere de sexo, visto que o último se refere às diferenças biológicas, enquanto 

que o primeiro diz respeito às diferenças sociais, culturais dentro de um contexto histórico.  

Não podemos pautar nossa análise apenas pelo viés de gênero, visto que um/a 

candidato não representa a si mesmo, mas um grupo maior e está relacionado um campo 

específico. O campo político, segundo Bourdieu (1989) é uma arena de lutas referentes não 

apenas aos posicionamentos e status nesse espaço de relações, mas também, e, sobretudo, à 

conservação ou transformação dos limites, das margens que estruturam e dão legitimidade às 

hierarquias reconhecidas e às exclusões sistemáticas. 

 

A campanha de 2010: uma polarização entre dois mundos 

É importante analisar como as duas revistas foram construindo a imagem de Dilma 

no decorrer desses seis anos, especialmente em 2010 e 2016. No primeiro caso, na primeira 

eleição; no segundo, afastamento por impeachment. A primeira capa de Veja na qual Dilma 

aparece como candidata é a edição 2153, de 24 de fevereiro de 2010. Nela Rousseff aparece 

como sendo a candidata do Parido dos Trabalhadores, é apresentada sendo diferente dos 

“radicais do PT”. A revista abusa do vermelho, deixando claro que o Partido representa a 

esquerda. O que está em evidência é a que grupo político a candidata está afiliada. As cores 

servem para produzir um ethos discursivo (CHARAUDEAU, 2006) e trazê-la para o contexto 

no qual está inserida alertando o leitor que não percam isso de vista, mesmo ela dizendo que a 

realidade mudou, há uma cor que ela representa.  

Nesse momento ainda não é um ataque direto à Dilma4, mas ao partido.  Nesse 

momento, o campo político (BOURDIEU, 1989) se transforma em uma arena na qual tudo 

vale. Lugar no qual para legitimar o ataque ao opositor vale atacar suas ideologias. Para 

mostrar que os valores devem ser levados em conta no momento da escolha de um 

governante, embora esses valores não interfiram na administração e no trato da coisa pública. 

                                                      
4 O ataque direto a Dilma surgirá na edição 2185, de 13 de outubro, uma semana após o primeiro turno das 
eleições. Após receber 46,91% dos votos válidos, contra os 32,61% José Serra (PSDB). Nesta edição, a revista 
destaca as contradições do discurso de Rousseff, usando principalmente temáticas polêmicas como o aborto. 
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Na edição 2189, de 2 de novembro, dois dias depois do segundo turno da eleição, apresenta 

uma capa com uma foto de sorriso amarelo, uma roupa vermelha e um fundo desfocado e com 

o seguinte subtítulo: “Dilma Rousseff, depois de eleita a primeira mulher presidente do 

Brasil”. O momento histórico é anunciado burocraticamente.   

Já na edição 599 de Carta Capital, de 9 de junho, Rousseff apresenta suas propostas 

de governo. Diferentemente do vermelho ameaçador da revista do grupo Abril, aqui ela 

aparece de forma leve, com uma imagem suave ao fundo, sorridente, afirmando que um dos 

seus objetivos como Presidente eleita será “levar a população, os mais pobres à classe média”. 

Ainda é apresentada como lutadora, que esteve no lado oposto da ditadura na arena política.  

Parece até que as revistas estão retratando pessoas distintas, tamanha a discrepância imagética 

da ex-ministra e agora candidata ao Palácio da Alvorada.  Se na primeira revista o vermelho é 

visto como algo ruim, devendo ser contrastado com o branco, oposto a “ferocidade da 

esquerda”, no segundo periódico o branco e o vermelho formam um todo harmônico. Em 

ambos magazines a imagem pública de Dilma Rousseff é retratada como opostos.  

Conforme Gomes (2004), quando se fala em imagem pública deve-se levar em conta 

não apenas a representação material de um objeto, ou a representação corpórea de uma 

pessoa, mas uma ideia ou “fato cognitivo, conceitual” a respeito dela, construído a partir de 

“mecanismos enunciativos linguísticos”, que irão formar convicções e conceitos junto aos 

receptores. A Revista Carta Capital traz como uma vantagem para a postulante ao Planalto. 

Na edição 603, de 7 de setembro, Dilma é retratada como sendo o braço direito de Lula, o 

sucesso dela tem a mão de Lula, a revista declara apoio à candidatura do PT. No editorial do 

exemplar, o próprio Mino Carta escreve os motivos que os levaram a apoiá-la: “a 

competência, a seriedade, a personalidade e a lealdade a Lula daquela que viria a ser 

candidata. Essas inegáveis qualidades foram ainda mais evidentes na Casa Civil”. Daí para 

frente veremos o embate das duas revistas uma querendo desconstruir a imagem de Dilma e 

outra contribuindo para sua construção.  

 

O primeiro governo de Dilma  

Na edição 632, de 9 de fevereiro de 2011, a Carta Capital já aponta o novo jeito de 

governar de Dilma. A nova Presidenta, foi assim que a revista adotou o termo, aparece 

sorrindo e acenando para os eleitores. A Carta Capital continua destacando-a.  Ainda no 

exemplar 659, de 17 de agosto, ela afirma que não vai tolerar a corrupção, “mas não serei 
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pautada pela mídia”. A edição 665, de 28 de 2011, traz a Presidenta5 brasileira como destaque 

do Hemisfério Sul, ao expor suas ideias e criticar os EUA. Ter uma mulher abrindo a 

conferência da ONU e esta mesma mulher ocupar o cargo mais importante do executivo, diz 

respeito às mudanças sociais, culturais dentro de um contexto histórico, fazendo com que 

mudasse não apenas a maneira das jovens projetarem seu futuro, mas das disputas 

acontecerem no campo político e cultural brasileiro. Um contra poder surge para desconstruir 

a tomada de espaço por mulheres, pois estes são os primeiros a desconstruírem o universo 

“tradicional”, marcado pelo “masculino na política”.  

Em 2012, na edição 2262, de 28 de março, vemos uma Veja quase “neutra” com 

Dilma. Foi em 2013 que a Veja começou a mudar o tom de suas capas. Na edição 2317, de 17 

de abril, o periódico do grupo Abril traz uma ilustração bem sugestiva: uma mulher de saia 

vermelha, o que contribuía para dizer ser Dilma, pois representa o partido, pisando num 

tomate, numa alusão direta que o governo estava falhando. A partir dessa capa que podemos 

afirmar que a imagem pública de Dilma começa a ser implodida. Conforme Gomes (2004) 

implodir um candidato ou político é iniciar a construção negativa de sua representação e 

podemos afirmar que a revista a fez. A metáfora de “pisar do tomate” é dizer que haveria 

problema com a política econômica de seu governo. Na mesma, aparece Margarete Thatcher, 

ex-premiê britânica num fundo escuro e tendo seu rosto iluminado, como uma seguinte frase: 

“Como a premiê salvou a Inglaterra do declínio econômico e político”. O pulso firme e a 

política privatizacionista de uma havia salvado um país e como a forma ineficiente da outra 

levaria o país à bancarrota. Segundo Scalzo (2013), a Veja estava jogando a presidenta aos 

leões e com isso criando um acordo prévio junto ao leitor, “dizendo” o que viria a acontecer 

no futuro, numa relação de causa e efeito.   

Por outro lado, a Carta Capital traz na edição 730, de 9 de janeiro do mesmo ano, 

uma imagem oposta para representar a Presidenta e sua postura para o ano que antecede a 

reeleição. Para isso traz a representação da chefe do executivo nacional como a rainha do 

xadrez. No editorial da mesma revista Mino Carta enfatiza que ela poderá mudar Brasil e 

realizará a “mudança histórica para o futuro do País”. Na edição 675, de 9 de agosto, Carta 

traz uma capaz anunciando a reeleição6, mostrando que Dilma lidera as pesquisas e que 

Marina vem em segundo lugar, deixando Eduardo Campos, José Serra, Aécio Neves e 

                                                      
5 Pela primeira vez, na história das Nações Unidas, uma voz feminina inaugura o Debate Geral, na 66ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas. 
6Segundo Pesquisa Vox Populi/Carta Capital. 
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Joaquim Barbosa fora do páreo. Por outro lado, a Veja aumenta sua campanha de ataque ao 

governo, desta vez sem citar textualmente a Presidenta. A edição 2336, de 28 de agosto, ataca 

a política econômica, a taxando de míope e informa que o real se desvaloriza em relação ao 

dólar. Desse modo, repete o ataque à imagem de ineficiência da Presidenta, como ineficiente e 

incapaz de resolver os problemas da economia brasileira. 

 

O discurso de desqualificação  

Os ataques que tiveram início em 2013 intensificam-se em 2014. Já na edição 2366, 

de 26 de março, a imagem de Dilma é atrelada à corrupção na Petrobrás, a Presidenta usa um 

macacão da estatal e está até a cintura mergulhada de petróleo, como se dissessem que ela está 

até o pescoço envolvida na lama da corrupção. Os elementos visuais são enfáticos. Conforme 

Crestani Neto, (2014) uma capa não é composta apenas de imagens e textos ela conta ainda 

com cores, diagramações e esses elementos são constitutivos do discurso que se quer passar.  

Na edição 794, de 4 de abril, a Carta Capital na capa a disputa sendo desenhada 

entre Dilma, Aécio e Eduardo Campos. Por mais que o magazine esteja alinhado ao espectro 

da esquerda reproduz alguns símbolos de misoginia velada (SILVA, 2010), aquele tipo de 

preconceito que não é explicito, mas que todos reconhecem os símbolos e representações sem 

muito esforço, apenas por ter naturalizado. A capa reproduz um Aécio Neves tirando a barba, 

Eduardo Campos penteando o cabelo e Dilma com bobs, num estilo dona de casa, como se 

dissesse que cada um se “produz” com os elementos que lhes são “naturais”. Outro ponto que 

a revista da editora Abril vai usar é a desconfiança do mercado. Constrói uma imagem que o 

mercado não acredita em Dilma, pois quando sua popularidade cai, a bolsa sobe. O mês de 

abril daquele ano foi um dos meses que a revista mais bateu no partido e em Dilma.  

Já o magazine capitaneado por Mino Carta trará uma edição mais neutra em 3 de 

julho, mostrando que teve início a campanha e que o poder agora será disputado na arena 

política do voto a voto. A Carta traz uma nova capa com Marina e Dilma, apostando que elas 

estarão na disputa oficial, edição 816, de 5 de outubro. As candidatas são representadas com 

quimonos e estão bem posicionadas, fazendo as reverências, mas sem baixar a guarda. Na 

edição 820, 7 de outubro, quatro dias após o primeiro turno, Marina não obteve os votos para 

o segundo turno e voltou-se a velha polarização PT versus PSDB.  

Se antes a Veja distinguiu Dilma de Lula, agora ela os igualha para derrotar o 

Partido. Cinco dias antes do segundo turno das eleições, na edição 2396, de 21 de outubro, a 
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Veja traz uma reportagem de capa sobre Alberto Youssef7, afirmando que o escândalo no qual 

estava envolvido serviu para financiar a campanha do PT de 2010. No topo da matéria, a 

edição afirmava que “Pela primeira vez em 25 anos, os indecisos vão definir quem será o 

presidente da República”. Mesmo assim, em 26 de outubro, Dilma sai vitoriosa numa disputa 

acirrada da qual levou 51,64% do votos. 

A Veja preferiu optar, edição   2397, de 29 de outubro, por não publicar a foto da 

vitória, mas uma foto que apresentava Dilma e Lula, com um fundo negro, como se fossem 

uma só pessoa e estivesse um na cabeça do outro como se fossem a mesma entidade. A frase 

em negrito e letras vermelhas, cor do PT, com os seguintes dizeres: “Eles sabiam de tudo”. A 

foto tem o cuidado de apresentar uma candidata sem maquiagem, como se quisessem dizer “a 

realidade nua e crua”. Lula abatido e cansado. O que fizeram foi tentar dizer que haviam 

avisado na capa de antes da eleição e que as pessoas mesmo assim teimaram em votar. É 

importante olhar nos elementos de composição do texto. Na parte superior há a palavra 

“Petrolão”, para incriminar a recém-eleita e sua responsabilidade com a estatal do petróleo. O 

discurso preparado com elementos gráficos. 

Já a Carta publicou em 29 de outubro, edição 823, a capa com uma Dilma vitoriosa e 

popular, cumprimentando o eleitorado, diferentemente do que os outros veículos construíram: 

uma imagem de alguém arrogante, despreparada, distante do público e envolvida em 

corrupção.  

 

 Estigmatização do governo de Dilma Rousseff 

Nas capas das duas revistas não verificamos, de forma explícita a misoginia, se 

compreendemos como misoginia, a aversão para com a mulher e a tudo que venha dela, a 

visão da mulher como portadora do mal e o temor com relação às mulheres. Mas na 

representação das revistas é possível perceber uma continuidade do senso comum, elementos 

repetitivos que colocam a mulher com uma visão estigmatizada sobre a disputa delas nos 

espaços de poder.  A misoginia não é uma invenção, mas um fato histórico. Ela foi sendo 

construída no decorrer da história. “A mulher é vista como a encarnação dos vícios, através de 

iconografias reproduzem a misoginia, o antifeminino chega à Idade Moderna como 

padronizador de valores patriarcais” (BICAIO, 2001, p. 34). O feminino será visto ainda 

                                                      
7 Doleiro e empresário brasileiro que teve seu nome ligado aos eventos investigados pela Operação Lava Jato, 
escândalo que está sendo investigado e que envolve a Petrobras. Foi preso em março de 2014, por crimes de 
lavagem de dinheiro relacionados aos casos do Banestado e da Operação Lava Jato, iniciando o cumprimento de 
pena de três anos em regime fechado.  
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como secundário. À mulher, cabe o papel da casa, do cuidado da família e dos afazeres 

domésticos. O espaço da rua e do trabalho ficam para os homens (DAMATTA,1997). Sendo 

assim, a política seria, por excelência, o espaço dos homens, “homens que têm aquilo roxo”, 

como disse o ex-presidente Fernando Collor.  

Então, como a revista Veja não conseguiu o intento de derrotar a campanha de 

Rousseff, ela passa a desconstruir a sua imagem. Na edição 2399, de 11 de novembro de 

2014, o magazine só faltou dizer que a vitória foi uma vitória de Pirro8. A Manchete destaca: 

“A solidão da vitória: sem saber o que fazer na economia, pressionada pelo PT e esnobada 

pelos aliados, a presidente se isola no Palácio”. Em 2015 a Veja trouxe 9 capas 

desconstruindo o seu governo.  

Embora tenha contribuído para uma campanha construtiva, a Carta Capital não traz 

uma imagem mais promissora de Rousseff. Em sua edição 824, de 31 de outubro, na capa a 

aparece de costa com as mãos para trás, olhando uma estrada distante a seguinte frase: 

“Quatros anos pela frente”, como se ela não soubesse o que a esperava, como de fato 

veremos, a seguir, ela não sabia mesmo. A mesma revista publica, em 23 de julho, edição 

860, uma foto da dirigente com um tailleur e pés trocados, como se tropeçasse na economia 

com o seguinte dizer: “Como era previsível, a austeridade de Dilma faz água”. Aparece 

sozinha, de braços cruzados, apenas esperando o pior.  

Veja não faz diferente. A edição 2434, do dia 15 do mesmo mês apresenta a 

executiva em uma cadeira ejetável, acima das nuvens e trazia os seguintes dizeres: “A 

insustentável leveza: sem apoio popular e do Congresso, o governo Dilma flutua em ambiente 

de incerteza, enquanto as suspeitas de corrupção chegam perigosamente perto do Planalto”. 

Com essa chamada a revista apresenta a Presidenta como ineficiente, sem capacidade de 

governar, convencer o eleitorado que a elegeu ou negociar com o Congresso. Daí para frente 

foram capas e capas desconstrutivas. No dia 2 de dezembro de 2015 Eduardo Cunha aceitou o 

pedido de abertura de impeachment. Quando em 12 de maio de 2016 o impedimento foi 

aprovado as duas revistas tiveram capas totalmente distintas.   

A capa da edição 2477, um dia antes do processo finalizado, voltou ao padrão 

vermelho PT, com um fundo negro. Além de se despedir da Presidenta de forma irônica, 

chamando-a de querida. Ainda aproveitou para novamente criticar o Partido dos 

Trabalhadores, como sendo uma “quadrilha”. A revista insinua que com o afastamento da 

                                                      
8 Vitória de Pirro é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a alto preço, potencialmente 
acarretadora de prejuízos irreparáveis.  
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Presidenta e do Presidente da Câmara o país poderia passar por uma “limpeza” na vida 

pública, como se o lixo fossem apenas os dois, colocando-os lado a lado.  

Na edição 894, de 23 de abril, a Carta Capital enuncia como golpe à articulação para 

afastar a Presidenta e apresenta como artífices do golpe Eduardo Cunha, Sérgio Moro, José 

Serra e Gilmar Mendes em um complô para prejudicar as imagens de Lula e Dilma, tendo ela 

como a grande vítima, pois o mineiro não aceitava perder para uma mulher, nem o paulista 

tinha engolido a derrota para petista.  

Em relação à despedida da petista, a Carta Capital apresenta uma imagem totalmente 

distinta. Para o magazine de Mino Carta, edição 901, de 12 de maio, a Presidenta sai da 

batalha abatida, solitária e “sangrando”, justamente por ter sofrido o golpe.  Se na revista da 

editora Abril Dilma sempre esteve em “conluio más companhias, daí a importância da 

limpeza, na Carta Capital é como se ela tivesse resistido sozinha, como uma guerreira, mesmo 

a truculência do Estado, como foi o caso da ditadura. Ela saiu abatida, mas lutou até o último 

dia.  

 

Considerações finais 

A imagem tem um poder muito grande em uma capa de revista, cartão de visita do 

periódico.  Esta imagem pode ter uma enorme capacidade argumentativa, especialmente se 

representa símbolos já incorporados pela sociedade. Ao fim de nosso artigo percebemos que 

tanto a Carta Capital quanto a Revista Veja, fizeram uso de imagens em suas capas, uma para 

construir outra para descontruir a imagem de Dilma Rousseff, quando ainda era candidata, em 

seguida enquanto gestora. 

Em relação a tentativa de Veja em desconstruir a imagem pública positiva da 

Presidenta começa em 2013 e se intensifica em 2014. O que lemos, ainda durante a campanha 

presidencial, e continuamos lendo, no primeiro ano de seu segundo governo (2015) e a 

movimentação em torno da abertura do processo de impeachment (dezembro de 2015 a maio 

de 2016) é um volume de críticas ao seu governo e uma tentativa de associar à sua imagem a 

escândalos de corrupção, à ineficiência administrativa, a incompetência para governar o 

Brasil. Nos últimos meses de 2015 e início de 2016 vincula-se a imagem de Dilma não só a 

Lula, como todos os escândalos que envolveram políticos do Partido dos Trabalhadores ou 

aliados do governo com se ela fosse o chefe da quadrilha e ela soubesse de tudo e tentasse 

acobertar os desmandos. No seu segundo governo houve a tentativa de desconstrução de sua 

imagem pública, particularmente durante os meses de dezembro de 2015, quando é aceito o 
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processo de impeachment contra ela, em maio de 2016, período em que é afastada da 

presidência e permanecerá afastada por 180 dias para ser julgada pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 

Mesmo a Carta Capital tentando amenizar essa imagem negativa, inclusive 

aceitando a ideologia do golpe, os discursos que prevaleceu foi o da Revista Veja e a 

Presidenta saiu de cena como se o governo fosse o mais ineficiente e corrupto da história, isso 

se deveu, em parte por ela ser mulher, muitas das capas de Veja a representam como indecisa, 

temperamental, como seus “estados de turbulência” tivessem mais haver com seus hormônios 

e humores que a pressão dos aliados e rebelião dos próprios partidários, sem contar o humor 

do mercado e a crise mundial.  
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