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A publicização do privado  

Estratégias midiáticas para humanizar uma candidata à presidência 
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Resumo  

O trabalho aqui proposto tem como objetivo analisar o papel dos jornais Zero Hora (RS) 

e Folha de São Paulo (SP) na representação de Dilma Rousseff como candidata à 

Presidência do Brasil na eleição de 2010 e, também, estabelecer relações entre essa 

eleição e o que está sendo midiatizado na eleição atual (2014). Acreditamos que alguns 

episódios ocorridos neste período, e que estão relacionados com a publicização de cenas 

do universo privado de Dilma Rousseff, contribuíram com a humanização da candidata, 

como o diagnóstico de um câncer e o fato de se tornar avó. Na eleição atual temos as 

„lágrimas de Marina‟ também como elemento que forja a humanização da candidata. 

Não é possível descartar elementos contextuais (como a luta pelos direitos individuais e 

de minorias) somados a aspectos circunstanciais das candidatas como pessoa (a luta 

contra o câncer e a morte do aliado político), ou elementos conjunturais da própria 

campanha (a CPI da Petrobras e a crise na sucessão de Eduardo Campos). Esse 

desvelamento é feito a partir das „operações de sentido‟ encontradas nos jornais 

analisados durante a realização da tese de doutoramento e algumas leituras atuais.  

Palavras-chave: Midiatização; Discursos; „Operações de Sentido‟  

 

Abstact 

The work proposed here aims to analyze the role of the newspaper Zero Hora (RS) and 

Folha de São Paulo (SP) in the representation of Dilma Rousseff as Brazil's presidential 

candidate in the 2010 election and also establish relationships between this election and 

what is being mediatized in the current election (2014). We believe that some episodes 

that occurred during this period, and that are related to the publicity of scenes from the 

private universe of Dilma Rousseff, contributed to humanize the candidate, as the 

diagnosis of cancer and the fact of becoming a grandmother. In the current election have 

the 'tears of Marina' element as well as forging a humanizing the candidate. Can not 

drop contextual elements (such as the struggle for individual rights and minorities) 

added to circumstantial aspects of the candidate as a person (the fight against cancer and 

the death of a political ally), or cyclical elements of the campaign itself (CPI Petrobras 

and the crisis in the succession of Eduardo Campos). This disclosure is made from the 

'operations of meaning' found in newspapers analyzed during the course of the thesis 

and some current readings. 

Keywords: Mediatization; Speeches; 'Operations Sense' 

 

Pretendemos fazer uma aproximação entre a eleição de 2010 e a eleição de 2014. 

Na primeira, Dilma Rousseff participava de seu primeiro embate eleitoral. Embora 

amparada pelo prestígio de Lula e humanizada pela mídia, até o último momento, 

apesar dos resultados positivos nas pesquisas, existia uma desconfiança sobre a sua 
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eleição. Passado este primeiro embate, quatro anos depois, é chegada a hora de 

reafirmar a posição de gestora, cuidadora, gerenciadora, presidente da nação. Dilma 

Rousseff enfrenta uma das campanhas mais disputadas desde a redemocratização.  

Na sociedade em vias de midiatização a construção dos candidatos políticos 

passa, necessariamente, pelo que é representado pela mídia, independente de seus 

gêneros e formatos. E dá forma a um processo de inteligibilidade através de uma 

transformação de normas e valores de sociabilidade.  

Para fazer parte dessa ambiência midiática é necessário apropriar-se, ou 

desenvolver, um modo de representação específico, cuja necessidade maior é a de 

visibilização, que acontece via a publicização do privado, como é o caso do choro, 

elemento da intimidade e, quase sempre, omitido (como o choro de Marina para 

repudiar a fala de Lula e as lágrimas de Dilma sobre sua doença).  

  Desde as eleições de 2008, Dilma Rousseff desempenhou um papel especial, 

seja como representante das ações da Casa Civil ou como a porta-voz do governo Lula 

nas campanhas do PT por todo o Brasil, tanto no Horário Eleitoral Gratuito (HEG) 

quanto nos palanques. Dilma aparecia neste contexto como um alento, um sujeito capaz 

de neutralizar a disputa. A mulher séria e sisuda foi dando lugar a uma pré-candidata 

amável e sorridente. Os trajes escuros e sóbrios foram substituídos por cores mais 

alegres e modelos mais leves. A postura firme e „durona‟ cedeu espaço às lágrimas e às 

declarações de uma mãe e avó preocupada com a chegada do primeiro neto. A ex-

guerrilheira, comunista, militante das causas „esquerdistas‟ „evoluiu‟. 

No caso de Marina Silva, sua exposição como candidata política foi sempre 

permeada pelo improviso, pela intransigência e pela transição. Sempre ligada a 

movimentos religiosos, Marina iniciou sua caminhada nesse terreno ainda na Igreja 

Católica, de onde desvinculou-se para ingressar na Igreja Evangélica, causando 

decepção em muitos integrantes do movimento católico que reconheciam em Marina 

seu potencial para „mobilizar as massas‟.   

O que está em jogo, nas últimas eleições é o comportamento dos candidatos, que 

são expostos ao conflito para que a mídia possa ver como eles enfrentam tais momentos. 

Mas também está em jogo a apropriação que a mídia faz de elementos, ações, 

manifestações do universo privado, ou até íntimo, de alguns.  A possibilidade de que a 

humanização do sujeito simbólico aconteça por uma série de investimentos discursivos 

a partir da subordinação do discurso político aos modos de existência e às lógicas (e 

interesses) da cultura midiática, ilumina a problemática aqui apresentada: Quais as 

estratégias de visibilização do privado são utilizadas para humanizar a candidata? 

Soma-se a essa problemática outro questionamento pertinente: Quais estratégias 

específicas despertam a noção de humanização nas „operações de sentido‟ encontradas 

durante a análise?  

Para além dessas questões, desenvolvemos o objetivo central de verificar como 

as „operações de sentido‟ estabelecidas pelos dispositivos midiáticos constituem a 

humanização das candidatas.  
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 Mais uma vez o jornal utiliza a linguagem textual e imagética para criar uma 

representação da candidata, que acaba gerando conceitos na opinião do (e)leitor. Por 

isso, analisar a cobertura jornalística que antecede o momento do pleito eleitoral 

propriamente dito é particularmente importante, tanto para a sociedade quanto para as 

pesquisas em comunicação, pois permite desvendar durante o percurso do discurso 

jornalístico os elementos que constituem a candidata neste espaço a ser lido pelos 

(e)leitores. 

Este elemento é especial em função da forma como foi feita sua escolha, como 

foi dito anteriormente, logo no início do livro. A problemática, neste momento, refere-

se à construção discursiva sobre uma mulher que tem como foco a reeleição 

presidencial. Ou seja, novamente a problemática se complexifica, pois temos pela 

primeira vez uma mulher ocupando o lugar da Presidência da República ao mesmo 

tempo em que concorre à reeleição.  

O ponto central continua sendo a midiatização do sujeito feminino na política, o 

que representa, de certa forma, uma redefinição da postura da mulher na mídia e na 

sociedade. Dilma Rousseff inaugura uma outra etapa do fazer política no Brasil: ela 

aparece ora de forma amórfica, distante daquela fronteira entre o erótico/sexual e o 

político/social; e aparece ora de forma „femininamente elaborada‟ para a disputa 

eleitoral, muito próxima do desejado para a visibilização
2
. Dentre outras manifestações, 

via operações de midiatização, é difícil definir o que é evidenciado por essa proposta 

„assexuada‟ que é oferecida pela candidata. O fato é que os sujeitos mudam com a 

visibilização.  

“A emancipação masculiniza certas condutas femininas: a 

autodeterminação sociológica que adquirida pela mulher se 

torna autodeterminação psicológica. Sob aparências femininas 

emergem comportamentos autônomos e voluntários” (Morin, 

2003: 107). 

Mais uma vez, o que chama atenção não são os materiais reproduzidos 

especificamente na editoria „Política‟, em si, mas a organização da tematização e do 

funcionamento discursivo sobre Dilma Rousseff. E, nesse caso, nem sempre a editoria 

de Política fornecerá insumos para a análise. Reportagens, editoriais, manchetes, 

colunas e charges também oferecem materiais significativos para a elaboração dessas 

„operações de sentido‟.  

Outra possibilidade que chama atenção no quadro eleitoral do Rio Grande do Sul 

é o fato de Dilma Rousseff estar em „palanques múltiplos‟, a exemplo do que ocorreu na 

eleição de 2010. Assim que tem início a campanha oficial, em julho de 2014, Zero Hora 

                                                           
2 Nossa intenção não é parecer reducionista sobre a construção aqui apresentada sobre as imagens sociais da mulher, 

por isso ressaltamos que dessa representação faz parte não só esse „corpo‟ do qual a sociedade patriarcal „exige‟ uma 

função erótica, mas também as atribuições de „sensibilidade‟ e „cuidado‟.    
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publica uma reportagem especial onde sinaliza „Temas que devem dominar a corrida 

eleitoral‟ e „Descontração no contato com o eleitor‟.  

Apesar do curto espaço de tempo para essa leitura, percebemos o resgate de 

algumas „operações de sentido‟ verificadas durante as eleições de 2010. 

 

 

Um breve percurso teórico-metodológico 

Vamos pensar brevemente no processo histórico da mídia. Como disse Eliseo 

Verón, em entrevista à TV UFPB, o processo de midiatização não é algo novo, ele tem 

pelo menos dois mil anos. Podemos pensar que no início ele poderia ser facilmente 

definido mais pelos diversos campos sociais (política, direito, educação, religião) já 

estabelecidos. Nessa configuração da sociedade, os meios de comunicação aparecem 

isolados entre os demais campos sociais, o que, de certa forma, leva a um „processo 

ordenado‟ de produção e divulgação dos produtos. Estrategicamente bem estabelecida 

pela proposta emissor          receptor. Entre os meios de comunicação e os campos 

sociais podemos pensar em zonas de circulação, então, por onde os públicos interagem e 

fazem circular essas mensagens.  

De certa forma, noções que podem ser verificadas no pensamento da Escola de 

Frankfurt e que parecem importantes para mostrar a forma como os processos de 

midiatização evoluem para promover a afetação entre os campos e a consequente 

representação de determinados sujeitos. Estereótipos que aparecem na Teoria Crítica 

como peças importantes para a construção das experiências da realidade social, de certo 

modo, podem estar na origem do processo de interação, hoje, dos sujeitos com a 

técnica, constituindo esses sujeitos simbólicos operados por estratégias de visibilidade. 

Esse mercado midiático também é atravessado pela necessidade de renovação e 

inovação das mercadorias, processo que passa não só pelas linguagens, mas também 

pelo advento das novas tecnologias e da constante representação de novidades.   

Uma segunda etapa neste processo de transformações da midiatização deixa de 

lado a linearidade entre os campos sociais. E mostra que os diversos campos sociais 

ainda são mais graúdos que o campo comunicacional. Ou seja, os demais campos ainda 

se sobrepõem, devido sua força histórica. Mas as Zonas de Circulação tornam-se, dessa 

forma, mais suscetíveis a intervenções externas.  

Segundo a hipótese do agenda-setting, desenvolvida por Maxwell McCombs e 

Donald Shaw, os meios alteram as convicções dos receptores, que por sua vez, quanto 

mais se expõem aos enquadramentos (às regras) propostas pela agenda, são mais 

passíveis de inferências. Tal hipótese aponta para a dependência cognitiva dos mass 

media que se dá através da ordem em que são dispostos os temas e os assuntos, e 

também na hierarquia e da prioridade em que são dispostos. O agendamento vai 

determinar, segundo McCombs & Shaw, “o que devem saber, o que devem pensar, que 

sentimentos devemos eleger sobre os mesmos”. E a eficiência da mídia vai estar em 

dizer ao seu público o que deve pensar e como deve pensar.  
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Presente em análises de campanhas políticas, tal hipótese demonstra que os 

eleitores partilham a definição dos temas organizados pela mídia sobre aquilo que lhes é 

apontado como importante através da relação entre convicções individuais e o uso 

individual da oferta midiática. Mas para aderir é preciso ter convicção sobre os meios, o 

que de certa forma começa a demonstrar a crise do pensamento. E, por outro lado, 

começa a ganhar força com o protagonismo das operações midiáticas.  

Em seguida há uma inversão de lugares. As mídias passam a ocupar o espaço 

maior na interação com os campos, que são subsumidos pelos processos 

comunicacionais. As Zonas de Circulação dão lugar a „Zonas de Afetação‟. 

Eco (1991) vai confrontar um conjunto de perspectivas críticas a partir da 

relação entre sujeitos e técnicas. O instrumento é um recurso que precisa do ser humano, 

e a partir disso muda a realidade sócio-cultural, o que também permite pensar sobre um 

processo de mudança nas sociabilidades, a partir da interação entre sujeito e técnica. A 

crítica do autor à estrutura aristocrática evidencia a necessidade que ele aponta de se 

pensar o concreto, tanto nas configurações da humanidade, quanto nos problemas 

teóricos e na localização da comunidade de estudo. A atitude de indagação construtiva, 

do ponto semio-cultural de Eco, passa por um questionamento sobre a civilização dos 

mass media como um produto da humanidade que necessita de um lugar concreto.  

Essa reflexão pode contribuir com a análise sobre o „contrato de leitura‟, para 

mostrar até que ponto determinado contrato, representado pela midiatização de um 

sujeito, não passa por exigências que podem ser incorporadas ao dispositivo, ou a sua 

rotina produtiva. Com referência ao aspecto circular da midiatização, talvez seja 

possível traçar um paralelo com a questão da autorreferencialidade, onde a 

autorreferência seria um processo de desequilíbrio entre discurso verbal, não-verbal, 

rotinas de produção e o lugar do dispositivo.  

 

Indícios de humanização no sujeito 

Durante a corrida eleitoral de 2010, algumas fotos publicadas na Folha de São 

Paulo mostram a candidata em poucas posições favoráveis, outras mostram Dilma 

Rousseff de forma bastante „acidentada‟, seja borrifando spray contra o ressecamento da 

garganta (Folha de S. Paulo, A8, 31/05/2010), caminhando desajeitada e olhando para 

baixo por conta do pé imobilizado devido uma queda, de costas para o leitor abraçando 

Marta Suplicy, ou mesmo quando o jornal publica uma foto em mostra apenas as mãos 

entrelaçadas da candidata com destaque para a pulseira „contra o mau olhado‟ que a 

mesma usou durante a campanha.  

Outras imagens publicadas nos jornais formalizam a intenção de humanizar a 

candidata, por exemplo, quando lado a lado, Lula e Dilma aparecem enxugando o rosto 

com toalha durante evento de inauguração de gasoduto, ou em evento em São Leopoldo, 

novamente Dilma aparece enxugando o rosto com um lenço e também conversando com 

crianças (ZH, p.11, 04/02/2010 e ZH, p.12, 06/02/2010), ou quando Dilma é fotografada 

abraçando a presidente da Fundação Theatro São Pedro, Eva Sopher, num gesto 

explicitamente afetuoso (ZH, p.10, 08/02/2010). 
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Dado interessante é que após o início oficial da campanha, as fotos publicadas 

em Zero Hora e também na Folha de São Paulo privilegiam menos o sorriso de Dilma 

Rousseff. A partir desse momento os jornais divulgam imagens da candidata „em 

movimento‟, são imagens „acidentadas‟, onde Dilma Rousseff aparece gesticulando, 

torcendo pelo Brasil nos jogos da Copa do Mundo (Folha de S. Paulo, A9, 16/06/2010 e 

ZH, p.12, 29/06/2010), mordendo os lábios (ZH, p.09, 12/04/2010), conversando, 

acenando, sendo maquiada, fazendo „caretas‟, comendo (ZH, p.06, 01/05/2010 e Folha 

de S. Paulo, 21/07/2010).  

                

A doença que humaniza 

A midiatização da doença e do tratamento médico de Dilma Rousseff foi a 

maneira de visibilizar o lado sensível e humano da candidata. Trata-se de uma espécie 

de „operação de sentido‟ de cunho biológico que foi importante para lembrar que, assim 

como diante de qualquer outra representação midiática, esse sujeito „manuseado‟ pela 

mídia vai ocupar diferentes posições. Especialmente em função das transições pelas 

quais passa, como as alterações físicas; ou de elementos emocionais, como um corpo 

que aparece em determinados momentos mais agressivo, em outros mais tranqüilo.  

“Dilma diz que se sente muito bem”, “...afirmou que vai superar a doença 

assim como tantas mulheres e homens enfrentam esse desafio” (Folha de S. 

Paulo, 26/04/09) 

“Saúde de Dilma gera insegurança...”, “Estamos torcendo para que ela se 

recupere e isso não influencie em nada”, “Dilma demonstrou coragem ao 

falar abertamente sobre sua doença”, “O episódio servirá para humanizar a 

imagem de Dilma, vista até então como dama de ferro”, “O primeiro reflexo 

da doença de Dilma na corrida presidencial será uma humanização das 

campanhas. (...) A reação da oposição já foi um exemplo de fidalguia. (...) 

Dilma costuma se agigantar mas adversidades (...) Há no Planalto uma 

convicção de que Dilma está curada..., “O mês em que Dilma lutou em 

silêncio”, “Uma Dilma confiante e por vezes sorridente admitiu a retirada 

de um nódulo...” (ZH, 27/04/09) 

“Futura candidatura Dilma divide opiniões”, “Há quem defenda que anúncio 

de doença pode „influenciar positivamente‟ pretensão de disputar 

Planalto”, “Dilma poderá ser beneficiada pela imagem de mulher forte, 

capaz de vencer adversidades”, “Superando o problema a imagem de Dilma 

será suavizada”, “Dilma foi clara, valente e transparente”, “Acho 

desrespeitoso misturar a doença com eleição. Não é apropriado e, no meu 

ponto de vista, é até de mau gosto” (Folha de S. Paulo, 28/04/09) 

“Eu acho de mau gosto misturar uma doença que hoje é curável com 

questões políticas” (ZH, 21/05/09) 

“Dilma critica uso político de sua doença”, “Bem humorada e 

demonstrando confiança...”, “Agora me sinto muito bem. Ontem eu 

estava com muita dor nas pernas... Foi um dia ruim. Dor é sempre 

desagradável” (ZH, 21/05/09) 

De um lado, temos o ritual do tratamento médico, que determina as 

possibilidades de fala de Dilma Rousseff e a inserção de seu corpo na mídia.  
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“Bem disposta, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff...”, “Hoje eu 

estou muito bem, vocês podem ver. Não tenho enjôo ou cansaço.” (ZH, 

16/05/09) 

“A ministra sentiu dores e foi medicada”, “Houve muita cautela ao 

abordar o mal estar de Dilma”, “As condições físicas da preferida de 

Lula”, “Dilma sentiu-se mal no começo da tarde”, “...e afirmou que a 

ministra passava bem”, “...ela disse estar se sentindo muito bem” (ZH, 

19/05/09) 

“Com aparência descansada...” (Folha de S. Paulo, 23/05/09) 

“Dilma se mostrou aliviada” (Folha de S. Paulo, 05/06/09)  

“Bem disposta, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff...” (ZH, 

26/06/09) 

“Estou pronta pra o que der e vier, diz Dilma”, “Dilma disse que a doença 

lhe fez valorizar mais a vida e que se sente fortalecida por ter encarado o 

problema”, “Acho que está na minha cara que recuperei minha energia” 

(Folha de S. Paulo, 29/09/09) 

Por outro lado, temos a dinâmica interna da mídia que necessita desses 

elementos para compor o corpo da candidata.  

“Governo tenta neutralizar impacto de doença na opinião pública”, “Uma 

mulher cheia de vontade” (Folha de S. Paulo, 27/04/09) 

“Lula disse que a ministra „não tem nada‟, mas pediu que ela priorize 

tratamento médico”, “Demonstrou bom humor”, Dilma afirmou que está 

perfeitamente bem”, “A ministra se considera aliviada por ter tornado 

público seu drama pessoal” (ZH, 28/04/09) 

“Pesquisa medirá efeito eleitoral da doença”, “A saúde é um fator 

importante para quem deseja ser candidato à presidência”, “Ela tem 

demonstrado boa disposição física e psicológica” (Folha de S. Paulo, 

29/04/09) 

“Pesquisa medirá reação do eleitor à doença de Dilma” (ZH, 30/04/09) 

“Estado de saúde da ministra-chefe da Casa Civil é estável...” (ZH, 

20/05/09) 

“A saúde da ministra é motivo de angústia...” (ZH, 20/05/09) 

“PMBD exige „plano B‟ à Dilma”, “Lula disse que ela está bem” (ZH, 

22/05/09) 

 “Médicos dizem que Dilma está curada” (Folha de S. Paulo, 26/06/09) 

“Dilma faz mais uma sessão de radioterapia”, “Em busca da cura de um 

câncer nos gânglios linfáticos...” (ZH, 1º/08/09) 

Vejamos o trecho abaixo, publicado na Folha de São Paulo, que faz referências 

ao que poderia ser descrito como a (im)possibilidade de Dilma para aceder ao lugar de 

candidata. Seja pela falta de experiência política ou pela falta de disposição em função 

da doença. 

“Dilma deixa de ir a eventos para evitar desgaste político”, “Fim de 

tratamento de saúde ajudou na decisão de reduzir o ritmo de trabalho”, “Na 

tentativa de se poupar do desgaste provocado pelas acusações da ex-chefe 

da Receita Federal Lina Vieira e evitar novas declarações que possam agravar 

a exposição negativa das últimas semanas, a ministra Dilma Rousseff (Casa 

Civil) reduziu o ritmo de trabalho e cancelou aparições em eventos. O 

resguardo também tem relação com o final do tratamento contra um câncer 
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linfático.”, “Como exibia sinais de cansaço, foi aconselhada a reduzir 

atividades.” (Folha de S. Paulo, 25/08/09) 

Os trechos acima são de várias naturezas: apreciações feitas pela mídia sobre a 

saúde de Dilma, falas da própria ministra, outras do presidente Lula, enquanto uma 

espécie de porta-voz, ou seja a mídia se coloca em diferentes posições de observação 

para operar várias enunciações que visam construir representações acerca do estado de 

saúde de Dilma Rousseff.  

No espaço do humor, em nenhum momento o „corpo doente‟ foi tratado de 

maneira explícita – satírica ou irônica – pelas charges veiculadas em Zero Hora. Apenas 

uma charge faz referência a um aspecto da saúde, que mostra Dilma Rousseff medindo 

sua pressão, em analogia com o resultado das pesquisas eleitorais (Figura 1).  

                 
         Figura 1 - ZH, p.03, 31/01/2010.           Figura 2 - ZH, p. 19, 30/01/2010. 

O politicamente correto foi colocado em prática pelo jornal e pelo humor que ele 

apresenta. Já o contrário aconteceu com o presidente Lula quando este sofreu um mal-

estar durante cerimônia oficial no Rio Grande do Sul (Figura 2).  

      

Como o sujeito estético humaniza a candidata 

Em determinados momentos aparecem referências ao vestuário de Dilma 

Rousseff, elemento que aparece colado ao corpo e que faz parte de uma „operação de 

sentido‟ de valor estético, e que constitui parte da simbólica da candidata.  

Mesmo antes do lançamento da candidatura de Dilma Rousseff Zero Hora já 

sinalizava a preocupação com a mudança no „visual‟ de candidata, fazendo referência 

principalmente ao vestuário, como demonstra o uso da palavra figurino.. 

“Mesmo que negue, usou o figurino de candidata” (ZH, Coluna Página 10, 

19/09/2008)  

Após a declaração de que Dilma Rousseff estaria enfrentando um câncer no 

sistema linfático, a preocupação com a aparência estética da candidata continua em 

voga. No momento da doença, muitas evidências falam em mudança, palavra que 

remete não só ao tratamento da doença, mas também a tudo que precisa ser feito por 

Dilma Rousseff para que ela se fortaleça como candidata à Presidência. 

“(...) Dilma Rousseff admitiu que está usando uma peruca”, “Estou 

usando uma peruquinha básica, como vocês podem notar”, “Vaidosa, a 

ministra revelou preocupação com o peso” (ZH, 21/05/09) 
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No momento da doença, a peruca passa a ser o adereço mais significativo no 

processo de tratamento do câncer (Figuras 3 e 4). 

“Após quimio, Dilma aparece pela primeira vez de cabelo curto”, “Ministra 

diz que usar peruca durante o tratamento era uma tortura chinesa”, “Dilma 

fez sua primeira aparição pública sem peruca”, “A ministra chorou em 

alguns momentos do encontro” (Folha de S. Paulo, 22/12/09) 

        
              Figura 3 - ZH, 22/12/2009.                   Figura 4 - ZH, p.06, 22/12/2009. 

 

  A mudança no estilo de vestir da candidata é o tema muito recorrente nas 

reportagens. 

“Visivelmente mais magra, a ministra chegou de terninho vermelho, a cor 

do PT, e sem óculos – há 15 dias a ministra incorporou as lentes de 

contato” (ZH, p.21, 13/12/2008)  

“Com a mudança de comportamento, veio uma mudança no estilo. Ela 

trocou os óculos de grau por lentes de contato, passou a aparecer sempre 

com batom de cores fortes, tentou fazer pequenas mudanças no penteado e 

já não usa apenas os tradicionais terninhos de cores apagadas.”, “Se 

depender do desejo do presidente, a nova imagem da ministra aparecerá 

muito na mídia... Lula disse que Dilma precisa dar mais entrevistas e 

aparecer mais, porque 'assunto é o que não falta' pra ela falar.” (ZH, 

23/12/08) 

“Vestida com blusa e calça em tons de azul claro, maquiada e com um 

sorriso nos lábios (...) disse que achou muito bom ter anunciado a sua 

doença em público” (Folha de S. Paulo, 28/04/09) 

As intervenções cirúrgicas também são o assunto principal de muitas 

reportagens que ressaltam a função de suavizar os traços da candidata, notamos também 

que essas referências buscam apresentar também a aprovação dos homens com relação 

às cirurgias plásticas. 
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“Dilma passa por cirurgia plástica de rosto”, “Foi uma plástica de rosto e 

de pescoço”, “A imagem de sisuda e durona ... deu lugar a uma mulher 

mais sorridente e leve.” (ZH, 23/12/08) 

Visual de Dilma recebe elogios. Cirurgia foi alvo de comentário de 

ministros durante reunião do Planalto. Título: Ministra fez lifting facial. 

(ZH, p.08, 14/01/2009) 

Tá na cara, a candidata apareceu. Eleições 2010. Escolhida por Lula para 

sucedê-lo, ministra dá início dá campanha. Depois de ter se submetido a um 

lifting facial... Reapareceu arrancando elogios do presidente e de 

ministros. (ZH, p.08, 18/01/2009) 

O recente lifting da ministra Dilma Rousseff levanta a questão sobre a 

relevância da aparência para o sucesso pessoal e profissional. Título 

reportagem: Exige-se boa aparência. (ZH, Caderno Donna, 18/01/2009) 

“Com rosto renovado pela cirurgia plástica a que se submeteu em 

dezembro, Dilma foi novamente o alvo dos fotógrafos...” (ZH, 28/01/09) 

A disposição física é pouco trabalhada pelas reportagens, talvez para não 

sobrecarregar a imagem da candidata que já aparece de certa forma debilitada pela 

doença.  

“Com a mudança de visual...”, “Dilma também tem se esforçado para 

desfazer seu jeito sisudo...”, “Esbanjando disposição e bom humor 

acordou cedo para uma caminhada...”, “De calça legging preta, camiseta 

cinza, óculos escuros pendurados no pescoço e um chapéu que não chegou a 

usar sobre os cabelos bem penteados, Dilma exibiu boa forma física.” (ZH, 

26/01/09) 

O „figurino eleitoral‟ é destaque na coluna de Rosane de Oliveira, de Zero 

Hora,que dá ênfase para essa preocupação com a construção da imagem a partir dos 

cuidados estéticos, com a presença constante de maquiadores ao lado da candidata (ZH, 

p.14, 18/04/2010).   

Outro espaço dos jornais em que as referências estéticas aparecem com certa 

frequência é nas charges. A importância da fisionomia e da expressão com relação à 

comicidade das formas já foi trabalhada por Bergson. Para ele, um rosto é cômico 

quando sugere uma ação mecânica com relação ao rosto que pretende ser caricato e, no 

caso de Dilma Rousseff, vemos que o rosto é um dos elementos centrais da caricatura. 

Talvez pelas frequentes mudanças ocasionadas não só pela adequação ao corpo 

presidenciável, eleitoral, como a eliminação dos óculos e a mudança nas roupas; mas 

como também pelas provações enfrentadas em nome da doença, como a perda de 

cabelos e o uso de peruca. A visualização desses elementos constituintes de uma 

personalidade podem ser o traço fundamental de um humorista, mesmo que sua ação 

sobre essas características seja „exagerada‟, como no uso de dentaduras, de orelhas 

grandes ou deformadas, de narizes grosseiros. “Para parecer cômico é preciso que o 

exagero não pareça ser o objetivo, mas simples meio (...)” (Bergson, 1987: 22) 

Uma das charges que faz referência ao aspecto físico da candidata, a 

necessidade de plásticas aparece numa analogia com o resultado das pesquisas eleitorais 

(Figura 5).  
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Figura 5 - ZH, p. 03, 03/02/2010. 

Para Propp, os caracteres cômicos serão tirados de exageros, por isso ele diz 

que os defeitos das pessoas são cômicos, porque é no desvelamento do defeito que 

aparece o exagero  (PROPP, 1992: 19). O autor cita a caricatura como forma de se 

colocar em prática essa condição, através dos detalhes que são exagerados a ponto de 

atrair atenção exclusiva. Além disso, o ridículo aparece ao ressaltar as características 

negativas; isso acontece com o grotesco, que pode ser considerado o mais extremo grau 

do exagero, no qual o exagerado se transforma em monstruoso, na fronteira com o 

terrível. No caso das charges de Zero Hora, não foi verificada nenhuma manifestação de 

grotesco ou de algo que fosse tão terrivelmente representado.  

 

As lágrimas que humanizam a candidata  

A humanização de Dilma Rousseff é um „operador de sentido‟ que tem início 

quando ela declarou o diagnóstico do câncer e o início do tratamento. Mesmo antes 

desse evento, Dilma já teria se mostrado mais „sentimental‟ em momento anterior, o que 

aos poucos vai reforçando com a construção da humanização.  

“No final do evento, em seu discurso sobre Foster, a ministra se emocionou 

– ensaiando até algumas lágrimas...” (Folha de S. Paulo, 22/11/08) 

Manifestações de lágrimas também estiveram presente e fizeram parte desta 

operação que „humaniza‟ a candidata (Figuras 6 e 7).  
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          Figura 6 - ZH, p.18, 18/04/2009.          Figura 7 - ZH, contracapa, 18/04/2009.                        

 

Mas foi o „drama de Dilma‟ para enfrentar o câncer que realmente direcionou as 

reportagens responsáveis por humanizar a candidata.  

“O drama de Dilma começou a se desenhar em março (...); A própria 

ministra deu a notícia com a habitual voz firme (...); Aparentando 

tranquilidade (...); Dona de raro controle emocional, ela ficou com os 

olhos marejados durante a execução do Hino Nacional (...); Momentos de 

alegria e de emoção, chegou a ficar com a voz embargada, mas não revelou 

ao público o que a preocupava (...); (...) ela estava mais sentimental e 

atenciosa; Dilma se manteve afetiva (...); Dilma embargou a voz, olhos 

lacrimejantes (...)” (ZH, 27/04/09) 

 Notamos como essas falas, publicadas em Zero Hora, salientam a questão 

emocional (drama, tranquilidade, controle emocional, olhos marejados, voz embargada, 

sentimental, atenciosa, afetiva, olhos lacrimejantes) elementos que corroboram com a 

aproximação entre Dilma e o eleitorado através da sensibilização destes.  

Ao longo do período eleitoral, várias reportagens humanizam a candidata, uma 

delas relata que a própria Dilma “recolhe depoimentos de mães e pais sobre problemas 

do dia-a-dia como a falta de creches, a baixa remuneração das mulheres, o primeiro 

emprego dos jovens e o uso ilegal de drogas”
3
, essa proximidade com o eleitorado 

reforça o sentimento de cuidado com o eleitor.  

Notícias Política / Discurso de candidata Derrotamos pessimistas, afirma 

Dilma na Capital Na inauguração do hospital Restinga, a presidente afirmou 

que “quem fez continuará fazendo” e disse ter “sensação de dever cumprido” 

(ZH, p.10, 05/07/2014) 

                                                           
3 ZH, Política, Como o chefe – Discurso de Dilma busca foco popular, 12/04/2010, p.09. 



 

Centro Internacional de Semiótica e Comunicação – CISECO 

III COLÓQUIO SEMIÓTICA DAS MÍDIAS   •   ISSN 2317-9147 

Praia Hotel Albacora  •  Japaratinga – Alagoas  •  24 de setembro de 2014 

 
 

13 

 

Além disso, o jornal dedica uma página para a presença de Dilma Rousseff na 

inauguração do Hospital Restinga. No topo da página, uma grande foto em que Dilma 

Rousseff cumprimenta outros políticos presentes ao evento; numa outra foto menor, a 

presidente aparece beijando as mãos da Coordenadora do Conselho Municipal de Saúde 

e que foi babá de um sobrinho de Dilma. O „reencontro‟ marcou um „momento de 

emoção‟ no evento e teria feito Dilma „ir às lágrimas‟. Este é um dos poucos momentos 

de resgate da „operação de sentido‟ de humanização da candidata. 

 

A vida familiar 

Outra experiência que corrobora com a humanização é a vida familiar, como o 

envolvimento com a chegada do primeiro neto e o novo hobby de comprar roupinhas de 

nenê: “As pessoas me ajudam (...) Comprei lençóis, fronhas, babeiro e paninhos de 

boca”
4
. Ou o destaque para a rotina familiar em suas visitas ao Estado e a atenção à 

filha grávida: “A pré-candidata quer ter tempo livre para passear com a filha e 

comprar acessórios para o enxoval do primeiro neto”
5
. E ainda, sobre a relação 

familiar: “Tão logo desembarcou em Porto Alegre (...) foi ao encontro da filha Paula, 

grávida de quatro meses, para acompanhá-la em uma ecografia. Dilma saiu da sala de 

exames deslumbrada com as primeiras imagens de Gabriel, seu primeiro neto”
6
. 

Também humaniza a candidata o fato do jornal publicizar o que ela explicita ao 

indicar o que aprendeu ao lado de Lula (“Sou uma boa aluna”). O fato de ela assumir 

que tem o amparo de Lula mostra que a candidata reconhece suas limitações e também 

sua capacidade de assumir o compromisso com a possível eleição. 

Algumas reportagens retratam a preocupação com essa humanização através do 

cuidado com a imagem: “Começa com a cor de roupa que produz melhor efeito na TV, 

vai à maquiagem impecável, passando pelo conteúdo”
7
; outra reportagem relata que no 

mesmo dia Dilma Rousseff „vai à missa e participa de culto afro‟
8
.  

  No caso do jornal Zero Hora, a humanização passa ainda pela aproximação da 

candidata com o eleitorado gaúcho, como no caso da reportagem sobre a sabatina do 

Painel RBS onde Dilma Rousseff declara (e esse recorte é usado como título da 

reportagem): “Eu conheço os problemas do Rio Grande”
9
.  

Até mesmo na construção de um título que apresenta o resultado da pesquisa 

Datafolha a candidata aparece humanizada, o jornal destaca „Serra como o mais 

experiente‟ e na linha de apoio diz que „ex-ministra é vista como quem mais vai ajudar 

pobres e mulheres‟
10

, ou seja, a questão do cuidado, que humaniza, refere-se à Dilma 

Rousseff.  

                                                           
4 ZH, Página 10, Presentes para o neto, 16/04/2010, p.14. 
5 ZH, Política, Roteiro duplo – Dilma tem agenda familiar no RS, 15/04/2010, p.08. 
6 ZH, Política, “Sou uma boa aluna”, 16/04/2010, p.08. 
7 ZH, Página 10, Figurino eleitoral, 18/04/2010, p.14. 
8 ZH, Política, Dia de religião – Dilma vai à missa e participa de culto afro, 15/05/2010, p.14. 
9 ZH, Eleições 2010, “Eu conheço os problemas do Rio Grande”, 13/05/2010, p.04. 
10 ZH, Eleições 2010, Teste de imagem – Datafolha mostra Serra como o mais experiente, 31/05/2010, p.12. 
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De certa forma, parece que os responsáveis pela campanha de Dilma Rousseff 

conseguem fazer com que ela se aproxime mais do povo, pelo menos é o que se percebe 

nas fotos publicadas em Zero Hora. A candidata enfrenta o corpo-a-corpo sempre com o 

sorriso no rosto, como a „boa aluna‟ que prometeu ser.  

Com o início do Horário Eleitoral Gratuito e também com a ocorrência de uma 

série de debates entre os principais concorrentes ao Planalto, aos poucos o desempenho 

dos candidatos nesses eventos vão tomando também conta das páginas do jornal. São 

análises e relatos do que acontece na televisão. O colunista de Zero Hora, Klécio 

Santos, antecipou a dificuldade de José Serra de se colocar como um homem popular: 

“Serra tenta encontrar uma forma de se apresentar como candidato popular a partir de 

terça-feira, quando começa a propaganda no rádio e na TV”, fato que a assessoria do 

candidato tentou amenizar chamando-o de „Zé‟ nas incursões televisivas e radiofônicas. 

Porém, numa inserção televisiva que ocorreu pouco antes do período eleitoral, o tom 

humanizador do candidato, chamado de „Zé‟ e de „vô coruja‟ foi subsumido pela 

declaração dele próprio de que sua neta o chama de „José‟ e não de „vovô‟, um detalhe 

que caracterizou a falta de emoção do programa, fato que Dilma estava conseguindo 

colocar em prática.  

Reforçando a especificidade da cobertura proposta por Zero Hora, que é estar 

próximo do público gaúcho, em meio à campanha eleitoral e marcando a ligação de 

Dilma Rousseff com o Rio Grande do Sul, o jornal
11

 destaca em Box na metade inferior 

da página a „Dilma avó‟ (Figura 8). Essa mesma notícia aparece na capa da Folha de 

São Paulo, porém sem o mesmo destaque. 

       
          Figura 8 - ZH, capa, 10/09/2010.              Figura 9 - ZH, 02/10/2010. 

                                                           
11 Dilma apresenta o primeiro neto Nascimento de Gabriel, em Porto Alegre, foi divulgado via foto no site de 

campanha da petista, e-mail e cartão virtual. ZH, 10/09/2010.  
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Na edição que antecede o dia do pleito, Zero Hora
12

 destaca no topo da página 

„As últimas cenas antes da urna‟, onde mostra a foto de Dilma Rousseff no batizado do 

neto, na capital gaúcha; enquanto Serra aparece numa caminhada na cidade de Osasco, 

em São Paulo (Figura 9). 

Mais uma vez a construção sensibiliza o eleitor com a imagem da „Dilma avó‟, 

uma mulher com família de laços fortes; enquanto Serra aparece preocupado „somente‟ 

com a campanha. A mesma operação aparece em ambos os jornais, que publicizam o 

batizado do neto de Dilma Rousseff na capa das edições que antecedem o pleito (Figura 

10).   

   
Figura 10 - Folha de S. Paulo, 02/10/2010. 

 

O jornal Folha de São Paulo humaniza o candidato tucano, quando publica o 

pedido de Pe. Marcelo Rossi, que pede que orem por José Serra. O mesmo jornal 

alimenta o debate sobre o „suposto dossiê‟ elaborado por integrantes da equipe de Dilma 

Rousseff contra o candidato tucano. Mesmo em reportagens menores, sobre outros 

assuntos, como a substituição do vermelho pela cor lilás na campanha, a defesa de 

Dilma em dizer que não está fugindo dos debates, ou a festa de oficialização da 

candidatura de Dilma, aparecem emolduradas pela estratégia do jornal de manter aceso 

o debate sobre o suposto dossiê o que não dá espaço para a humanização de Dilma nas 

páginas da Folha de São Paulo. 

 

                                                           
12 As últimas cenas antes da urna Dilma no batizado do neto ontem na Capital - Serra em caminhada em Osasco 

(SP)  (ZH, 02/10/2010)  
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O apadrinhamento de Lula  

Uma „operação de sentido‟ que remete às eleições de 2014 acontece, ainda, em 

2010, que é o apadrinhamento de Lula à Dilma. Alguns especulam que Dilma Rousseff 

estaria apenas „cuidando‟ do lugar que seria retomado por Lula, que na eleição passada 

estava impossibilitado de ser reeleito novamente.  

Na ocasião, o chargista Marco Aurélio indica o resultado da pesquisa como um 

„empréstimo‟ de Lula a Dilma. A ironia está no fato subjetivo indicado pela charge, de 

que a eleição de Dilma Rousseff seria apenas uma forma de garantir a permanência do 

PT no poder, desmerecendo, dessa forma, as possíveis qualidades ou a capacidade da 

candidata e colocando-a como ventríloquo do presidente Lula (Figura 11).  

 
Figura 11 - ZH, p. 03, 23/08/2010. 

 

O chargista Marco Aurélio ironiza as especulações de que o ex-presidente Lula 

poderia ser o candidato do PT às eleições de 2014. Fato que depois não se confirmou. 

Em outra reportagem, o jornal destaca em Box a fala de Dilma Rousseff sobre a 

impossibilidade dessa candidatura: “Eu sei da lealdade dele e ele sabe da minha. Isso 

não é do Lula” (ZH, p.44, 30/04/2014). Nessa mesma data, são resgatadas nomeações 

da eleição passada, como “(...) Dilma continua sendo a afilhada do ex-presidente”, o 

que reforça a impossibilidade de Lula concorrer à Presidência, apesar de outro espaço 

do jornal, neste mesmo dia, sinalizar “Dilma Rousseff segue na liderança, mas a queda 

na última pesquisa CNT/MDA serve como combustível para o Volta, Lula”.   

As „operações de sentido‟ de feminização e de colagem também aparecem no 

corpo de outra reportagem:  

“(...) Lula reiterou que Dilma é a candidata do partido e prometeu 

subir a todos os palanques do PT para apoiá-la na campanha. (ZH, 

p.13, 03/05/2014) 

Nessa mesma operação, Zero Hora noticia um jantar de Dilma Rousseff com 

jornalistas, e salienta no título a forte ligação entre Dilma e o ex-presidente Lula.  
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Eleição / Contra as especulações Dilma diz que relação com Lula é 

mais forte do que se imagina (ZH, p.09, 08/05/2014)  

Após a definição de Dilma Rousseff como candidata à reeleição, Zero Hora 

destaca no título “Dilma reage ao „volta Lula‟” e na linha de apoio a declaração da 

candidata que concorre „com ou sem apoio da base partidária‟. Essa reportagem aparece 

no primeiro dia em que o jornal Zero Hora apresenta a mudança gráfica e editorial. Na 

foto, Dilma Rousseff aparece sorridente ao lado de eleitoras, durante evento na Bahia 

(Figura 12). A colagem volta a aparecer na charge que brinca com a imagem de Lula 

como um super-herói salvando Dilma numa queda livre (Figura 13). 

           
Figura 12 - ZH, p.16, 1º/05/2014                  Figura 13 – ZH 1º/05/2014 

 

Dois dias depois, Zero Hora destaca na capa o lançamento da candidatura de 

Dilma Rousseff à reeleição: 

PT reafirma Dilma e freia “Volta, Lula” Em semana marcada por recuo 

em pesquisas de intenção de voto e pressão de aliados pela troca de 

candidatura, partido reforça apoio à reeleição da presidente (ZH, capa, 

03/05/2014) 

No interior do jornal a foto que ilustra a reportagem apresenta Dilma e Lula de 

mãos dadas e erguidas ao alto em sinal de vitória. A legenda destaca que „Dilma entrou 

no auditório ao lado do ex-presidente‟, resgatando mais uma vez o simbolismo do 

apadrinhamento. O novo formato editorial de Zero Hora apresenta no canto superior da 

página a editoria „notícias‟, na qual aparece a reportagem sobre o apoio à Dilma 

Rousseff. Porém a nomeação da editoria de certa forma confunde-se com a nomeação 

que o jornal utiliza para noticiar o encontro do PT e relacionar com o momento eleitoral 

“Eleições Presidenciais / Apoio a Dilma”. 

Notícias Eleições presidenciais / Apoio a Dilma PT usa encontro nacional 

para afastar movimento “Volta, Lula” Pressão sobre a presidente levou o 

partido a adotar estratégia de respaldar a candidatura dela à reeleição e pôr 
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fim às especulações sobre possível retorno de Lula durante evento realizado 

ontem (ZH, p.13, 03/05/2014). 

 

Dilma e a Copa 

Na editoria de esportes, Zero Hora relata a temática do encontro de Dilma 

Rousseff com jornalistas no Palácio do Alvorada e destaca no título o “Esforço para não 

virar vidraça” e na linha de apoio “a preocupação em deixar boa imagem do Brasil no 

exterior após a Copa do Mundo”, na reportagem, o lide traz uma piada contada pela 

Presidente e a qualificação de „bem-humorada‟ (ZH, p.44, 30/04/2014). Mas tal 

qualificação contradiz as preocupações com a Copa do Mundo, como mostra a 

sequência da reportagem “Bem-humorada a noite inteira, Dilma deixou claro que a 

Copa do Mundo preocupa o governo.” No „incomum jantar com jornalistas‟ Dilma 

Rousseff também sinaliza a intenção de que „pretende ir a todos os jogos da seleção‟ e 

que „vem até fazendo o álbum de figurinhas do Mundial‟, como está colocado na 

reportagem. Estes trechos, que tratam sobre o bom-humor e sobre o álbum de 

figurinhas, também resgatam a „operação de sentido‟ de humanização da Presidente, 

principalmente quando coloca a declaração dela que “não é tão legal que as figurinhas 

sejam autocolantes (...) e podia vir mais de cinco em cada pacotinho”.  

O mote da reportagem é a Copa do Mundo, a preocupação do governo com a 

segurança e as manifestações. Em Box, na parte inferior da página, outros assuntos que 

foram tratados na conversa com os jornalistas: Lula, Petrobras, espionagem e Mais 

Médicos. E todos são tratados de forma amena e relatam a fala humanizada da 

Presidente, por exemplo, sobre a crise com os Estados Unidos: “Continuo com uma boa 

relação com o Obama. Mando beijo e presentes para a Michelle e as meninas, eles 

mandam presentes para o Gabriel.” Sobre o Programa Mais Médicos: “Eles conversam, 

escutam, pegam nas mãos do paciente.” Sobre a crise da Petrobras: “Não podemos 

deixar que a Petrobras tenha sua imagem manchada”. São esses os recortes de fala da 

Presidente apresentados para cada um desses tópicos. Reducionistas e objetivos. 

Outro fato que recebe destaque na mídia são as obras nos estádios que irão 

receber jogos da Copa do Mundo. Numa das reportagens de Zero Hora, na editoria de 

Esportes, o título „Uma selfie em Itaquera‟ apresenta uma foto no centro da página onde 

funcionários que trabalham na obra do estádio em São Paulo aparecem tirando o estilo 

de foto que se tornou famoso, autorretrato com o celular ou câmeras digitais, junto à 

presidente Dilma Rousseff (Figura 14). Aproveitando a onda das selfies, o chargista 

Marco Aurélio apresenta caricaturas de Dilma e Lula, ela segurando uma urna 

eletrônica como se fosse uma câmera tirando uma foto abraçada a Lula, resgatando a 

„operação de colagem‟ (Figura 15). 

Esporte Capitais da Copa / São Paulo Uma selfie em 

Itaquera Dilma Rousseff visitou o estádio do Corinthians, que 

receberá, no dia 12 de junho, a abertura do Mundial. Arena vai 

ter partida para 20 mil espectadores amanhã, e teste oficial no 

próximo dia 18. (ZH, p.48, 09/05/2014)  
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      Figura 14 – ZH, p.48, 09/05/2014                Figura 15 - ZH, p.08, 20/07/2014 

 

Outro momento de tensão na Copa do Mundo foram as vaias do público presente 

na abertura dos jogos. Na última coluna do jornal Zero Hora, Moisés Mendes faz uma 

reflexão sobre a „moda de ter posições categóricas, inflexíveis e irredutíveis, sobre 

qualquer coisa‟ e apresenta três assuntos para o leitor pensar a respeito: um deles são as 

vaias à Dilma Rousseff.  

“Você sabe que alguns vaiadores lançaram os mesmos insultos da 

bagaceirada que ataca juiz e torcida inimiga. (...) Você adere à vaia? Só à 

vaia, sem palavrões? Ou condena? Ou continua comendo pipoca e 

acenando para o telão? Há um debate interminável sobre o perfil dos 

vaiadores. (...)” (ZH, p.39, 17/06/2014) 

Política / Vaias no Itaquerão Palavrão não partiu só da elite, afirma 

Ministro Em encontro com ativistas e blogueiros, Carvalho diz que 

percepção de corrupção na gestão petista „pegou‟ na sociedade e culpa a 

mídia (ZH, p.08, 19/06/2014). 

 Mas „as vaias‟ não recebem destaque significativo no jornal Zero Hora, 

marcando uma „operação de sentido‟ que sinaliza o esvaziamento da tensão em torno da 

candidata. 

Tais rearranjos permitem às mídias organizarem outras lógicas e outras 

estratégias de midiatização da política, seja em torno do campo, num sentido macro, 

quanto em torno de seus atores, o que o autor chama de sentido micro. Esses eventos 

provocam mudanças não só nos processos de produção, mas também no 

reconhecimento destes outros processos, ambos contemplados, então, pela circulação e 

pela afetação entre os campos.  
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Possivelmente é o reconhecimento e a aceitação desses „outros processos‟ que 

marca a eleição de Dilma Rousseff. E que marcará a possibilidade de sua reeleição, caso 

isso se concretize.   

 

À guisa de conclusão 

Podemos dizer que a tendência da titulação das manchetes de Zero Hora e Folha 

de São Paulo é se enquadrar no caráter da „dissimulação‟. Também percebemos que as 

manchetes não enaltecem o fato de termos uma eleição atípica no país, com duas 

candidatas mulheres disputando a Presidência da República. Uma delas, Dilma 

Rousseff, que consegue se eleger no segundo turno da eleição; a outra, Marina Silva, 

que em 2010 surgiu para „desestabilizar‟ a rotina eleitoral e em 2014 é colocada na 

disputa forçosamente, mas, em ambos os casos, sem força suficiente para lidar com o 

espaço midiático.  

A construção da representação é um trabalho complexo estabelecido entre o 

campo político e o campo midiático, que acontece via operações do trabalho 

enunciativo, do que é dito pelos jornais. Tais escolhas enunciativas vão determinar a 

criação dos discursos, enquanto produtos, ou seja, recortes de falas da candidata – ou de 

sua assessoria - a serem utilizados nas representações feitas pelos jornais e que 

acontecem através das „operações de sentido‟ que elencamos.  

Porém essa é uma via de duas mãos uma vez que a fala da candidata não é mais 

condicionada somente por elementos do campo político, mas, principalmente, pelas 

representações da mídia sobre sua condição de candidata, na forma de operações 

enunciativas que são próprias aos discursos midiáticos e podem ser identificadas como 

imagens, charges, textos e outros discursos desse processo.  

Por fim, as condições de produção aliadas às condições de midiatização de 

Dilma Rousseff definem este sujeito ressignificado com vistas à eleição presidencial.  

Ao refletir sobre a sociedade em vias de midiatização, nos deparamos com a 

questão da complexidade social e histórica do momento atual. Nesse contexto, a 

Comunicação assume uma condição plural, com a concepção de novas sociabilidades.  

Diz Verón que “comunicar hoje significa manter um vínculo contratual no 

tempo” (Verón, 2004: 276). Como no caso de Dilma Rousseff ela não possui o acesso 

para estabelecer esse tipo de permanência, quem garante a permanência desse sujeito 

candidata no tempo eleitoral é o presidente Lula. Por isso sua reeleição em 2014 é tão 

problemática, porque muito pouco se vê da colagem do ex-presidente a sua candidata. 

Um dos elementos mais caros à sociedade em vias de midiatização é a 

visibilidade, que garante o vínculo da candidata com o (e)leitor. Algumas „operações de 

sentido‟ buscam „enfraquecer‟ ou „acabar‟ com a relação cordial entre a candidata e o 

(e)leitor, como pode ser visto anteriormente. No entanto acabam fortalecendo essa 

relação e o „vôo solo‟ do sujeito presidenciável.  

O principal elemento que explicita o processo de afetação entre política e mídia 

a partir do sujeito Dilma Rousseff como candidata presidencial é a visibilização do 

humano, dos valores éticos e morais, do cuidado, da família. A primeira marca desse 
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processo é o choro de Dilma Rousseff durante um depoimento no qual ela assume que 

mentiu para poupar amigos durante a ditadura.  

O momento atual, que abrange a ambiência da midiatização, reforça uma 

mudança nas condições de exercício da função enunciativa, pois o modelo enunciativo 

colocado em prática pelos jornais está preocupado em construir relações com os 

leitores, mais do que transmitir conteúdos.  

A relação dos políticos com a mídia está cada vez mais complexa e, nesse 

contexto, as operações midiáticas ocupam uma posição estratégica. Seja por mediarem 

as relações entre os políticos e os (e)leitores, ou porque os lugares midiáticos 

convertem-se, no cenário político brasileiro, no espaço através do qual política e 

sociedade dialogam. De tal forma que a mídia acaba sendo responsável pelos vínculos 

desenvolvidos durante a conjuntura política eleitoral. O comício e o „corpo a corpo‟ 

perdem força enquanto o Horário Eleitoral Gratuito e o „contrato midiático‟ recebem 

cada vez mais investimento (tanto financeiro quanto simbólico). 

Segundo Romais, a atividade política na atualidade acontece através da 

necessidade de se construir uma imagem forte, em busca da opinião pública. É o que 

Gomes vai denominar de „política de opinião‟. Para o autor, investir na imagem é 

investir na conquista da opinião e na conquista dos votos. “Na política o ajuste da 

imagem tem seu tempo determinado pelo tempo da disputa, portanto ela deverá ser 

trabalhada antes, durante e depois das eleições, para manter a visibilidade, marcando 

assim seu espaço na arena.” (Romais, 2001: 27) Dilma Rousseff não é uma candidata 

carismática ou popular. E nunca manteve uma exposição na mídia exacerbada, como 

fazia o ex-presidente Lula. Além disso, seu governo recebeu duras críticas por parte de 

uma camada da opinião pública.  

A subordinação do discurso político aos modos de existência e às lógicas da 

cultura do ambiente midiático e às „operações de sentido‟ estabelecidas pelos jornais 

Zero Hora e Folha de São Paulo constituem uma „estratégia de midiatização‟ de Dilma 

Rousseff, talvez, com vistas à reeleição. Mas o evidente abandono das operações de 

colagem e, principalmente, de humanização da candidata, aliadas à crise instaurada no 

governo foi quase determinante para reverter  investimentos discursivos e não garantir a 

reeleição, definida por um percentual pequeno de diferença de votos.    

Setembro de 2014 

 


