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Prefácio

Patrick Charaudeau

Há múltiplas maneiras de definir a imagem, mas é preciso distin-
guir, inicialmente, a imagem material da imagem mental. A primeira 
passa por um suporte material e conecta o mundo empírico a um olhar 
de um sujeito que utiliza esse suporte. O resultado é uma “represen-
tação” tanto no sentido de substituição quanto de mostração1: substi-
tuição dos objetos físicos do mundo por uma “re-apresentação” desses 
objetos; mostração por meio do olhar de outros do que supostamente 
revela o mundo representado. Esse processo resulta em uma “visibi-
lização” do mundo2. A segunda, a imagem mental, é pura construção 
da mente (mais ou menos alucinatória), que pode ser manifestada de 
diversas formas pelo discurso. O Discurso, pela escolha das palavras, 
pela descrição e narração, nos faz ver um visível não presente, produz 
imaginários, como fazem particularmente os poetas, mas também como 

1. O original diz monstration, cuja tradução seria “demonstração”, porém aqui num sentido 
de exibição, de mostrar, apresentar. [N. da T.]

2. Significa colocar o mundo em visibilidade a partir desse olhar. [N. da T.]
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faz qualquer sujeito a partir do momento que emprega uma metáfora (a 
cabeça é uma bola cheia de pequenos pensamentos).

Imagem material e imagem mental acabam se unindo numa relação 
dialética, porque o que procede da construção mental repousa sobre 
um traço da memória do já visto (realidade ou outras imagens mate-
riais), memória-reservatório que se torna um lugar de evocações que se 
confundem com representações, num jogo de verdadeiro-falso-parecido 
(no original: vrai-faux-semblant).

No entanto, é necessário também considerar a imagem do ponto de 
vista de seus efeitos, os quais são duplos, porque, por um lado, a imagem 
almeja reproduzir exatamente a realidade – trata-se de seu efeito de 
realismo –; por outro lado, a imagem possui um forte poder de evocação 
de outras imagens já percebidas pelo sujeito que a recebe. Portanto, 
um poder de evocação capaz de tocar as mais profundas emoções do 
sujeito que olha a imagem. Esse duplo efeito foi bem descrito por Roland 
Barthes sob as noções de punctum e studium.

O punctum é uma “apreensão de si” (saissi de soi). Trata-se de um 
efeito de “sensibilidade” diante de uma representação do mundo sob a 
forma de imagens que nos impressionam imediatamente com o poder 
de seu sentido sem palavras, sem deciframento: “A imagem como 
presença sensível bruta”, que fala no momento em que a própria imagem 
se cala. Um efeito de instantaneidade, de fixidez, que capta o sujeito em 
seu íntimo, como pode acontecer com uma foto de nossa infância ou de 
um drama que nos diz respeito, por seu efeito de realismo. O studium 
produz um efeito de “inteligibilidade” através de uma atividade de deci-
framento por analogia: a imagem veicula o discurso a ser decifrado 
porque ela recorda, evoca outras imagens, apela à memória e permite 
realizar um certo deciframento. É como diz Barthes: “a imagem como 
discurso criptografando uma história”.

Quando punctum e studium se associam, temos o que chamamos de 
uma imagem sintoma, aquela que nos reenvia a outras imagens, seja por 
analogia formal (uma imagem de uma torre em colapso remete a outras 
imagens de torres em colapso), seja por um discurso verbal interposto 
(uma imagem de um rosto interpretado como triste ou alegre conforme 
os comentários que a acompanham). Toda imagem tem um poder de 
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evocação variável que depende de quem a recebe, pois ela é interpretada 
em relação a outras imagens e histórias que cada um mobiliza. Assim, 
o chamado valor referencial da imagem, seu valor em relação à reali-
dade empírica, é, desde seu nascimento, resultado de uma construção 
em um jogo de intertextualidade que, de fato, é uma realidade plural, 
jamais unívoca, de significações. Mas é preciso, também, que a imagem 
seja dotada de uma forte carga semântica. Todas as imagens têm sentido, 
mas nem todas têm, necessariamente, um efeito sintoma. É preciso que 
a imagem sintoma seja repleta daquilo que toca a maioria das pessoas: 
os dramas, as alegrias, as tristezas ou a simples nostalgia de um passado 
perdido. Ela deve também ser simples, reduzida a alguns traços domi-
nantes, pois a complexidade desfoca a memória e impede a apreensão de 
seu efeito simbólico. Enfim, é necessário que ela seja repetitiva, que sua 
aparição seja recorrente, para que ela possa se fixar na memória. E nós 
sabemos bem que é a fotografia que fixa melhor as memórias dos dramas 
da vida. Assim, carregadas semanticamente, simplificadas e fortemente 
reiteradas, as imagens acabam por ocupar um lugar nas memórias cole-
tivas, como sintomas de acontecimentos dramáticos. Pensemos na estrela 
amarela dos judeus, nos arames farpados, nas torres de vigilância, nos 
corpos esquálidos e nas cabeças raspadas dos campos de concentração, 
nas colunas de pessoas andando lentamente, os corpos dobrados sob o 
peso de suas trouxas, fugindo da miséria e da perseguição.

É a descrever esses fenômenos que se dedica esta excelente obra do 
pesquisador André Melo Mendes, organizada pela pesquisadora Janaina 
Dias Barcelos, em torno da destituição de Dilma Rousseff, então presi-
dente do Brasil, de seu sucessor, Michel Temer, e da campanha eleitoral 
que levou Jair Bolsonaro ao poder. No primeiro caso, mostra-se como 
vai sendo construída, progressivamente, uma imagem degradante da 
presidente Dilma Rousseff em relação à sua perda de poder. No segundo 
caso, como o presidente Temer é tratado de modo irônico, fazendo-o 
perder toda a credibilidade política. No terceiro caso, como é criado 
o fenômeno do “bolsonarismo”, durante a campanha eleitoral e os 
primeiros dias do mandato. E, nesses três casos, vemos em ação os prin-
cípios de construção da imagem, através de diferentes suportes midi-
áticos, construindo imagens sintomas capazes de compreender como 



IMAGENS DO PODER14

o poder político é exercido através dos meios de informação, e como 
esse poder age sobre as crenças da população. Uma imagem pode dizer 
tudo e seu oposto. Ela é uma “simultaneidade contraditória”, como diz 
Freud. Mas uma imagem tem sempre uma força de verdade, e essa é sua 
ambiguidade, porque ela é, ao mesmo tempo, desejo e ilusão de verdade. 
É assim que ela age sobre o público, é assim que, no campo político, 
segundo o modo como é manipulada, ela interroga a democracia.

 

Paris, 9 de dezembro de 2019.

Tradução: Janaina Dias Barcelos



Apresentação

Janaina Dias Barcelos

Este livro reúne estudos de pesquisadores vinculados a diversas insti-
tuições públicas de ensino superior (CEFET-MG, UFMG, UERJ, UFRN 
e UFSJ) com o objetivo de entender melhor como os presidentes do 
Brasil – aquelas pessoas que, teoricamente, detêm maior poder político 
em uma nação democrática – têm sido retratados pela mídia brasileira 
ao longo dos anos, desde 2015, durante o governo da presidenta Dilma 
Rousseff, até a atualidade, no governo de Jair Bolsonaro.

As análises tratam predominantemente de imagens veiculadas em 
capas de revistas de informação, mas também abordam outras mídias, 
como capas de jornais e publicações na internet. Dedicamos especial 
atenção à regularidade de certas formas que se encontram presentes nas 
narrativas veiculadas por esses meios de comunicação sobre os perso-
nagens que ocuparam a cadeira da presidência da república do Brasil no 
período mencionado.

Para realizar a reflexão que se verá a seguir, utilizamos uma abordagem 
complexa da realidade, na qual considera-se que as imagens são signos 
e, como tais, portadoras de discursos, e capazes de veicular sentidos 
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diversos, que colaboram para o engendramento de visões de mundo e para 
a tomada de posicionamentos. Para analisar essas imagens, utilizamos 
aportes teóricos que tratam das relações entre poder e saber, das noções 
de enquadramento, produção de sentidos e posicionamento midiático.

Utilizando uma metodologia que entende a linguagem como troca 
entre sujeitos e os textos como conjunto de signos portador de discursos 
que produzem sentidos possíveis, essas análises procuram desvelar 
alguns desses sentidos, bem como refletir sobre quais valores podem 
ser por eles veiculados, as disputas em questão, além das consequências 
para a sociedade brasileira.

A Introdução do livro, elaborada por seu autor principal, apresenta 
alguns dos conceitos mais relevantes que permeiam os textos, norte-
ando o embasamento teórico-metodológico das análises realizadas. Na 
sequência, a obra traz três capítulos, os quais tratam da imagem de três 
diferentes ocupantes da Presidência da República no período proposto.

O primeiro capítulo aborda como a imprensa tradicional brasileira 
veiculou imagens da então presidenta Dilma Rousseff, repetidamente 
carregadas de intencionalidades direcionadas para legitimar a perda 
de seu poder político. O estudo analisa capas de revistas semanais de 
informação e jornais nos anos 2015 e 2016, a partir de uma metodo-
logia de base semiótica.

A imagem de Michel Temer durante seu mandato como presidente, 
desde o processo de impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff 
até a passagem do cargo para Jair Bolsonaro (2016-2018), é o objeto do 
estudo do capítulo 2. São analisadas todas as capas em que Temer aparece 
nesse período, nas quatro principais revistas semanais de informação no 
Brasil: Carta Capital, Época, Istoé e Veja. A análise se direciona ao discurso 
verbovisual das capas e aos sentidos capaz de produzir, construindo uma 
imagem de Temer nesse período, com base na Teoria Semiolinguística, de 
Patrick Charaudeau, e na retórica da imagem, de Roland Barthes.

O acontecimento bolsonarismo é o objeto de estudo do capítulo 3, 
em que os autores buscam analisar narrativas midiáticas, antes e após 
as eleições de 2018, nas capas das revistas Carta Capital, Istoé e Veja. 
Inicialmente, são verificadas as capas da primeira semana após a votação 
do 1º turno até a primeira semana após o 2º turno. Em um segundo 
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momento, a análise volta-se às capas dos cem primeiros dias da gestão 
de Jair Bolsonaro. O aporte conceitual se sustenta nos estudos sobre 
acontecimento de Louis Quéré e Vera França e na noção de enquadra-
mento/quadros de sentido, de Erving Goffman.

Por fim, apresentamos uma breve conclusão, em que fazemos uma 
reflexão geral sobre os discursos e valores veiculados nessas represen-
tações, bem como as possíveis consequências da divulgação da imagem 
desses presidentes na mídia para o seu poder.

Pretendemos que os textos que compõem este livro ofereçam uma 
visão geral das possibilidades de se olhar para o discurso jornalístico e 
refletir sobre seu papel, apontando aspectos importantes, como pensar 
sobre o real poder da mídia.

Para Patrick Charaudeau (2010), é essencial reconhecer o papel de 
informação da mídia no funcionamento da democracia e na manu-
tenção de um espaço de cidadania, no entanto, é preciso situar que 
os meios de comunicação impõem suas escolhas dos acontecimentos, 
tornando visível o que desejam, de forma que as agendas midiática, polí-
tica e cidadã não são sempre as mesmas. Afinal, a mídia atua sob duas 
lógicas, como discorre o autor: uma econômica, já que é uma empresa 
que produz um produto, o qual circula num mercado; e uma simbólica, 
voltada para a construção da opinião pública. 

Portanto, é fundamental buscar compreender os modos de dizer dos 
meios de comunicação, neste caso os jornalísticos, entender como os 
acontecimentos são colocados em palavras e imagens, o que implica um 
complexo sistema de construção discursiva e temporalidade.

E um dos caminhos nessa busca é a descoberta dos signos e seus 
sentidos. Nessa rota, Etienne Samain (2001) nos alerta para a especi-
ficidade de cada sistema da comunicação enquanto determina estilos 
cognitivos, modos singulares de pensar o mundo e expressá-lo. No caso 
da imagem, é preciso se questionar sobre o que ela pressupõe em termos 
de maneiras de ver e modos de pensar, uma vez que ela é carregada de 
intencionalidades, geralmente determinadas por lógicas dos dispositivos 
e dos suportes de produção. Ao unir a imagem ao verbal, entra em cena, 
ainda, uma série de interdiscursividades que nos ajudam a compreender 
o direcionamento a determinados sentidos.
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Diante desse cenário, entendemos como uma necessidade perma-
nente refletir e desenvolver métodos para aprimorar a leitura e compre-
ensão dos discursos midiáticos, sejam eles verbais, visuais ou verbovi-
suais, de modo a colaborar, como propõe Emília Mendes (2013), para 
formarmos uma rede de tentativas de compreensão de sentidos nos 
diversos discursos circulantes na sociedade.

Acreditamos que é nosso papel de professores pesquisadores investir 
na formação de leitores e produtores críticos, capazes de interpretar e 
elaborar textos multimodais e conscientes de sua potência na produção 
de sentidos, mais do que simplesmente esperar que os meios de comu-
nicação, enquanto instituição social que atua na disputa de poder, trans-
formem-se e passem a ter, de fato, um compromisso com informações 
verdadeiras, polissêmicas, equilibradas e de real interesse público.

Boa leitura! E que venham muitas reflexões!
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Introdução

Conceitos operadores
André Melo Mendes

A imagem pública dos presidentes 

Ao longo dos anos, tem nos chamado atenção as formas visuais 
utilizadas pela mídia para representar os presidentes do Brasil. Nosso 
olhar passou a ser mais atento especialmente a partir de 2015, quando 
notamos, em grande parte dos meios de comunicação, a repetição de 
certos enquadramentos singulares sobre Dilma Rousseff, como se verá 
no primeiro capítulo.

Desde então, temos analisado como sua imagem e a de seus suces-
sores têm sido divulgadas pelos principais jornais e revistas brasileiros, 
impressos e digitais, atentos para tentar compreender como certas 
formas visuais e textos associados a elas têm produzido ou reafirmado 
discursos sobre esses governantes.

Mesmo que não seja evidente para boa parte dos leitores, as imagens 
do presidente da República divulgadas na mídia são recortes cuidadosa-
mente selecionados da realidade, que ajudam a construir um determi-
nado sentido para sua figura pública no imaginário nacional. Neste livro, 
vamos tratar do discurso verbovisual veiculado pela mídia impressa e 
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digital, a partir de 2015, sobre aquele que, teoricamente, é o político 
brasileiro mais poderoso do país: o presidente da República. 

As análises aqui apresentadas utilizaram como suporte alguns 
conceitos operadores que nos ajudaram a refletir melhor sobre os dados 
por nós levantados nesses anos de pesquisa. Destacamos, entre eles, 
a percepção semiótica que considera a imagem como sendo formada 
por signos, o niilismo de Gianni Vattimo (2001, 2002), as noções de 
poder desenvolvidas por Michel Foucault (2006, 2012, 2014), o conceito 
de enquadramento a partir dos estudos do sociólogo Erving Goffman 
(2012) e a ideia da sobrevivência das imagens abordada por Aby Warburg 
(2013, 2015). Essa rede de conceitos, que perpassam os capítulos deste 
livro, será detalhada a seguir.

A constituição e o poder das imagens

Nos anos 1950, vários teóricos expressaram sua preocupação pela 
nova civilização das imagens que começava a se consolidar, impulsio-
nada pelo desenvolvimento da indústria do cinema, da televisão e do 
moderno parque industrial gráfico que barateou o custo de impressão 
das imagens nos livros. Muita tinta e papel foram gastos para advertir 
a sociedade ocidental moderna sobre o perigo da superinflação de 
imagens, especialmente aquelas veiculadas na mídia, e pedir cautela com 
o seu uso porque que, segundo esses pensadores, tais imagens estavam 
sendo banalizadas pelo seu uso excessivo, produzindo uma “desreali-
zação fatal do mundo humano” (MACHADO, 2001, p. 20-21).

Estruturalistas, pós-estruturalistas, frankfurtianos, a lista de icono-
clastas é longa e, em comum, o temor de que essa chamada civilização da 
imagem, decorrente da democratização da cultura proporcionada pela 
televisão, pelas revistas e pelo rádio, estaria empobrecendo a cultura 
anteriormente baseada no texto escrito e impresso, tornando-a cada dia 
mais superficial (LLOSA, 2013). Dentre esses teóricos, o mais agressivo 
seria Jean Baudrillard, segundo Arlindo Machado (2001, p. 20-21), o 
“líder espiritual” dessa investida contra as imagens no século XX.

O preconceito contra a imagem é bem antigo, remonta ao pensa-
mento judaico-cristão e, nos tempos modernos, baseia-se, entre outros 
aspectos, em uma pretensa superioridade do discurso verbal, o que não 
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é correto, já que a linguagem imagética é uma forma de construção do 
pensamento que pode ser tão sofisticada quanto a linguagem textual.

Além de Baudrillard (1991), outros pensadores como Roland Barthes 
(2007) e Susan Sontag (2009), para citar apenas alguns de destaque, 
também previram consequências negativas que o uso descontrolado da 
imagem poderia causar, como o esvaziamento do sentido e do seu poder 
de intervir na realidade. Exemplos clássicos desse poder das imagens são 
os trabalhos fotográficos de Jacob A. Riis e Lewis W. Hine, publicados 
no final do século XIX, nos quais a fotografia foi utilizada como instru-
mento de crítica social. Segundo Gisèle Freund (2010, p. 109), as foto-
grafias de Riis “agitaram profundamente a opinião pública, despertando 
a consciência dos americanos” para as péssimas condições de vida dos 
imigrantes em bairros periféricos de Nova York, enquanto o trabalho 
de Hine denunciou a precariedade do trabalho infantil nas fábricas e no 
campo, contribuindo efetivamente para a mudança na legislação sobre 
o trabalho infantil.

Se, na segunda metade do século XX, essa foi uma questão que mobi-
lizou a energia e a atenção de teóricos e pensadores de diversos campos, 
atualmente ela não se encontra mais na ordem do dia. Parece-nos que, 
mesmo com sua “proliferação”, não há muitas dúvidas de que as imagens, 
na sociedade ocidental, continuam a produzir efeitos sobre a realidade, 
inclusive como se viu, por exemplo, no caso das imagens de Aylan Kurdi, 
o menino sírio morto em uma praia da Turquia (GALARD, 2012).

Veiculadas no início de setembro de 2015, essas imagens, realizadas 
por Nilüfer Demir, produziram um indiscutível impacto sobre a opinião 
pública mundial, especialmente nos povos da Europa. Publicadas na 
primeira capa dos principais jornais do mundo ocidental, as fotos do 
corpo morto de Aylan chocaram o mundo e geraram forte impacto na 
política externa da Europa, com consequências que se estendem até hoje1. 

1. A vítima, Aylan Kurdi, de três anos, afogou-se ao tentar fugir da Síria e chegar à Europa 
com sua família, escapando do Estado Islâmico. Sensibilizados pela imagem, os governos 
europeus permitiram um aumento do afluxo de imigrantes. Posteriormente, a crise 
econômica e o recrudescimento de um nacionalismo de cunho fascista provocaram o 
crescimento da xenofobia e dos partidos de extrema direita no continente europeu.
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Não somos ingênuos de imaginar que apenas a veiculação dessas 
imagens foi responsável pela mudança de tratamento que os países da 
Europa passaram a dar ao caso da imigração; isso seria reduzir demais 
a complexidade do acontecimento. Entretanto, mesmo se configurando 
um quadro complexo, em que questões econômicas e políticas são rele-
vantes e decisivas, acreditamos que essa imagem contribuiu de forma 
determinante para a mobilização da opinião pública contra a negli-
gência da Europa com os refugiados que morriam tentando chegar às 
suas praias em 2013, que acabou resultando em efeitos concretos sobre 
a realidade, mudando efetivamente o mundo. 

O poder das imagens por meio da sua trajetória histórica

O poder expressivo e retórico de uma fotografia advém não apenas 
do enquadramento e de discursos veiculados por ela, mas também de 
sua trajetória histórica e antropológica, que estabelece ligações entre ela 
e outras imagens do imaginário simbólico de um mesmo grupo social 
ao qual está vinculada.

Algumas vezes, ao observamos determinadas imagens, sentimos certa 
familiaridade com elas, como se nos comunicassem algo que está para 
além delas mesmas. Essa sensação pode ocorrer quando visitamos um 
museu, mas também quando passamos em frente à uma banca de jornal 
ou abrimos uma página na internet e nos detemos para observar as capas 
das revistas ou as notícias do dia. Essa familiaridade pode estar ligada ao 
reconhecimento de um gesto, um olhar, uma forma da qual não identifi-
camos imediatamente sua origem, mas que nos afeta de alguma maneira.

Pensando sobre essa característica das imagens, o pesquisador alemão 
Aby Warburg (2013, 2015) desenvolveu seus estudos preocupado em 
compreender como os artistas, em cada momento histórico distinto, 
fizeram uso de formas visuais/tipos figurativos2 já existentes, recriando-
-os em função de suas necessidades expressivas (SAMAIN, 2012). Para 

2. Neste livro, quando os termos “tipos figurativos” ou “formas visuais” forem utilizados, 
estamos nos referindo a formas de expressão visuais relacionadas a gestos e posturas que 
são reprocessadas por artistas ou designers em função de suas necessidades expressivas e, 
assim, sobrevivem no imaginário coletivo (WARBURG, 2015).
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orientar seus estudos, ele criou Mnemosine, uma grande biblioteca de 
imagens que, inicialmente, foi estruturada sob a forma de escrita, mas, 
posteriormente, teve as anotações substituídas por fotografias, organi-
zadas e remontadas sobre pedaços de tecidos pretos.

Nessa biblioteca, os painéis eram elaborados de tal modo que apre-
sentavam primeiro a obra antiga, depois suas transformações medievais 
e, finalmente, a restauração da fórmula antiga, na arte do Renascimento, 
evidenciando os laços de dependência entre as imagens ali dispostas. O 
objetivo de Warburg (2015) com essa distribuição espacial era colocar as 
imagens em ressonâncias temporais e espaciais. Cada uma das imagens 
seria capaz de dialogar com as demais e todas entre si, ajudando-nos 
a entender que os sentidos de uma imagem estão vinculados a outras 
imagens e que tais sentidos podem se transformar quando as imagens 
são dispostas ao lado de outras.

Warburg (2013) não apenas criou essa biblioteca, como escreveu 
muitos artigos sobre a sobrevivência das imagens na sociedade ocidental, 
utilizando conceitos específicos com esse fim, entre os quais se destacam 
os de Pathosformel – estados de ânimo convertidos em imagens – e de 
Nachleben – imagens sobreviventes (DIDI-HUBERMAN, 2013)3.

A ideia que será aqui desenvolvida, a partir do conceito de Nach-
leben, considera que certas formas visuais semelhantes estariam conec-
tadas potencialmente entre si no universo simbólico compartilhado de 
uma cultura, de maneira não linear. Essas ligações, também chamadas 
pontes sincrônicas, interligariam formas visuais semelhantes, criando 
a possibilidade de que sentidos vinculados a essas formas ao longo dos 

3. Uma parte do trabalho de Aby Warburg foi dedicada à compreensão de como certas 
imagens são capazes de condensar em si traços permanentes das comoções mais profundas 
da existência humana (GINZBURG, 2003). As imagens seriam, por esse ponto de vista, 
um momento energético com densos nós de pulsões, que faria surgir em nós paixões e 
tensões quando as observamos, por participarem de histórias e memórias que as precedem 
(DIDI-HUBERMAN, 2013). Esses aspectos interessaram pesquisadores da atualidade 
como Giorgio Agamben e, especialmente, Didi-Huberman. Apesar de reconhecermos o 
valor desses estudos, neste trabalho, quando tratamos das análises das formas visuais, não 
pretendemos nos deter aos aspectos psíquicos delas. Nossas análises estão interessadas 
nas formas visuais (tipos) que, devido à sua persistência em uma determinada sociedade, 
têm potência para, durante uma interpretação, manifestar histórias e memórias que as 
precedem, ou seja, os sentidos historicamente sedimentados nessa forma.
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anos atravessem o tempo, estando disponíveis para potenciais interpre-
tações no tempo presente.

Mesmo quando esses tipos visuais “desaparecem” por um período de 
tempo, quando essa forma reaparece na cultura, ela traz consigo sentidos 
anteriormente sedimentados ou cristalizados, consequência da trajetória 
histórica e antropológica que as constitui (DIDI-HUBERMAN, 2013).

Esses tipos visuais ou figurativos se constituem em visualidades que 
se repetem ao longo dos anos em uma cultura, não necessariamente de 
maneira linear, mas, quando reaparecem, nem sempre são iguais a como 
eram antes, e nem sempre têm o mesmo sentido, mas trazem consigo 
uma memória histórica e antropológica associada a essa forma visual. 

Dessa maneira, as imagens que sobrevivem no universo simbólico de 
certa sociedade têm a capacidade de influenciar a produção de sentido 
de outras imagens dessa mesma sociedade durante uma interpretação, 
especialmente aquelas que possuem uma forma/tipo semelhante.

Isso significa dizer que o sentido de uma forma ou tipo visual não 
é determinado apenas pelo contexto em que ela está inserida, mas 
também pela trajetória histórica e antropológica vinculada a essa forma 
– se houver. Quanto mais consolidados esses tipos figurativos em uma 
cultura, maior a chance de que os sentidos sedimentados historicamente 
nessa forma visual estejam potencialmente disponíveis durante uma 
interpretação e podem (ou não) ser acionados pelo leitor.

Em algumas das análises neste livro, percebemos o uso de formas 
visuais antigas para acentuar expressões de cansaço ou preocupação dos 
presidentes do Brasil, comuns à iconografia cristã, que é farta nesses 
tipos relacionados ao pathos trágico. Entretanto, uma parte importante 
das nossas observações está relacionada à detecção de certas formas 
visuais que ainda não têm uma trajetória consolidada no imaginário 
nacional, mas parecem estar ainda em processo de sedimentação, de 
modo que vêm sendo incorporadas ao nosso imaginário por meio da 
sua reprodução regular nos meios de comunicação.

Fotografia, poder e verdade

Entendemos que as fotografias veiculadas em jornais e revistas 
(impressos ou digitais) são signos e, como tal, representações imper-
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feitas daquilo que representam, logo, portadoras de discursos que 
expressam valores. As fotografias seriam então um conjunto de signos 
com sentidos culturais pré-definidos, mas que podem variar sua signifi-
cação no tempo e/ou de acordo com o contexto no qual estão inseridos.

Como sintetiza Alan Sekula (2013, p. 388), a escolha dos signos e a 
forma como eles são distribuídos em uma composição podem produzir 
sentidos diferentes, pois, “as fotografias são signos que adquirem seu 
significado ou valor a partir de sua inserção num sistema mais amplo de 
codificações sociais e culturais”.

Se, por um lado, a imagem em si mesma possui discursos e valores 
capazes de causar impacto sobre um potencial leitor (ou uma grande 
audiência), por outro, parte do poder dessas imagens está vinculada ao 
alcance da mídia que as veicula, à estrutura que essa mídia tem para 
produzir e divulgar essa informação e, principalmente, sua legitimi-
dade na arena discursiva em que se disputa a definição da verdade. Se 
o público receptor não acreditar na verdade da imagem, ela perde boa 
parte do seu poder. 

Hoje em dia, a ilusão de que as imagens podem ser transparentes, 
expressando exatamente aquilo a que se referem, não é mais aceita como 
foi desde o início da sua história até meados do século XX. A criação de 
diversos softwares de edição, como o Adobe Photoshop, retirou o poder 
de indicialidade que a imagem fotográfica trazia no seu surgimento e que 
servia como um carimbo de realidade. Assim, nos dias atuais, mesmo 
que a imagem fotográfica permaneça com seu poder indicial, a chancela 
de uma marca, de um nome que dê validade e legitime a verdade exibida 
na foto, é bastante relevante.

Tal como na fotografia, a legitimidade dos meios de comunicação 
jornalísticos deriva da crença social de que eles informam de maneira 
objetiva, portanto, isenta, sobre o que acontece de mais importante no 
mundo naquele momento histórico. Mesmo que teóricos associados aos 
estudos jornalísticos, como Eugênio Bucci (2019, p. 41), afirmem que 
é falsa a promessa feita pelo jornalismo de entregar à sociedade nada 
menos que “a verdade” e que “a mentira de imprensa é tão antiga quanto 
a própria imprensa”, ainda assim a pretensão objetivista está tão profun-
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damente enraizada na alma do jornalista que muitos deles acreditam 
realmente nessa possibilidade (SÁDABA, 2007).

Neste livro, vamos analisar imagens fotográficas veiculadas princi-
palmente por veículos jornalísticos que se beneficiam dessa legitimidade 
social. Essa escolha tem a ver com o fato de que tal crença dá mais poder 
para que essas imagens possam interferir na produção dos consensos 
de uma sociedade, mais especificamente, de um consenso sobre aquela 
figura política que está sendo por nós analisada. Tais imagens, apesar 
de sua autonomia na produção de sentidos, como já abordava Roland 
Barthes (1990), podem agir em conexão com o texto verbal, na formação 
do discurso verbovisual.

Apesar de gozarem do privilégio da crença da sociedade, os grandes 
conglomerados de mídia têm perdido crédito nos últimos anos, e essa 
perda não se dá apenas devido ao aparecimento de um novo espaço 
público, surgido a partir da popularização da mídias digitais sociais, 
mas também devido a um enfraquecimento da verdade, no seu sentido 
forte, ou seja, no entendimento de que existiria uma única verdade 
universal. Como se verá mais adiante no texto, a perda de confiança 
sobre a capacidade e a disposição de comunicar a verdade não afetou 
apenas o discurso jornalístico, mas também o de outras instituições 
tradicionalmente consideradas “portadoras” da verdade, como a ciência 
e as universidades.

A crise do discurso jornalístico: entre o poder e a 
impossibilidade de revelar a verdade

Desde meados do século XX até o início do século seguinte, a popu-
lação em geral não tinha muitas dúvidas sobre a veracidade das infor-
mações veiculadas nos meios de comunicação jornalísticos. Entretanto, 
a emergência de um novo espaço público nas redes digitais sociais 
trouxe consigo novos atores para a arena pública, que começaram a 
publicar conteúdos independentes e alternativos àqueles divulgados 
pelos grandes conglomerados de mídia. Além disso, surgiram várias 
iniciativas de jornalismo independente, ativista e livre.



29INTRODUÇÃO

Os eventos conhecidos como Primavera Árabe são considerados a 
primeira vez em que foi possível perceber a força desse novo espaço 
público. Esses eventos, que se iniciaram como protestos contra governos 
autoritários, desenvolveram-se em movimentos revoltosos que come-
çaram em 18 de dezembro de 2010, na Tunísia, espalhando-se por mais 
de 20 países do mundo árabe. Nessas manifestações, a internet e as redes 
sem fio (autocomunicação) foram relevantes instrumentos para articular 
os protestos e registrar e divulgar os conflitos na rua (CASTELLS, 2013).

As imagens e interpretações sobre esses eventos foram registradas 
e difundidas por uma mídia de origem social diferente daquela tradi-
cional, oferecendo uma versão da realidade distinta daquela comumente 
apresentada pelas grandes corporações de mídia, muitas vezes, ligadas 
aos governos que estavam sendo criticados. Ao mesmo tempo, o Face-
book foi utilizado para analisar e denunciar as motivações ideológicas 
da grande mídia, reforçando a ideia de que a cobertura da imprensa 
tradicional não só não era isenta, como também estava associada ao 
Estado corrupto e opressor, alvo dos protestos (CASTELLS, 2013).  

Movimento similar ocorreu no Brasil durante as manifestações 
populares de 2013 contra corrupção (entre outras demandas), conhe-
cido como Jornadas de Junho, quando, diante da hesitação dos prin-
cipais conglomerados de mídia em validar esses atos, os manifestantes 
começaram a criticá-los abertamente, em especial a Rede Globo, que 
se tornou alvo de uma série de protestos. Dois anos depois, novamente 
a mídia jornalística brasileira foi reprovada pela cobertura dada aos 
eventos que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff.

Esse conjunto de acontecimentos contribuiu para a perda do poder 
desses conglomerados de mídia jornalística, não apenas devido à nova 
concorrência, mas também ao seu modus operandi que passou a ser 
percebido com mais desconfiança (BOSCO, 2018). Esses episódios 
tornaram claro, para parte da população do Brasil e do mundo, que a 
grande mídia não divulgava uma verdade imaculada, antes, dava publi-
cidade preferencialmente ao que, na maioria das vezes, estava de acordo 
com aquilo que lhe era de interesse, ou seja, a manutenção do status quo 
com o qual estava associada.
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Crise da verdade na filosofia e na ciência e seu reflexo no 
discurso jornalístico 

O surgimento de novos atores sociais capazes de propor enquadra-
mentos diferentes da realidade contribuiu para o enfraquecimento do 
poder de dizer a verdade dos meios de comunicação jornalísticos. Entre-
tanto, essa não foi a única causa da sua perda de legitimidade no mundo 
social. Uma mudança na mentalidade ocidental sobre o entendimento 
da verdade também tem sido relevante nesse processo.

A crise da legitimidade das verdades circuladas pela mídia trouxe 
para o senso comum um movimento que já acontecia nas universidades 
desde os anos 1960, que questionava a possibilidade da existência da 
verdade como fundamento, tal como propagado pelos ideais e valores 
iluministas predominantes no mundo científico.

Essa desconfiança remonta, pelo menos, ao século XVIII, quando 
Immanuel Kant, acordado do seu sonho dogmático por David Hume, 
constatou que não era possível ao ser humano ter acesso direto ao mundo 
fora dele, ao chamado mundo das coisas (KANT, 2014). Tal constatação 
assinalava a impossibilidade de haver correspondência direta das nossas 
representações do mundo com o modo como as coisas são em si mesmas 
– o que significa dizer que o conhecimento é relativo ao mundo humano 
e não ao mundo das coisas (NOBRE, 2004)4.

Não é possível ao conhecimento reivindicar qualquer atributo de 
verdade essencial, pois aquilo que é chamado de verdade empírica não 
é nada mais que uma questão de coerência entre nossas representações, 
sendo necessário que renunciemos à possibilidade de que a verdade 
científica tenha correspondência perfeita com uma realidade preexis-
tente (CARPIO, 2019)5.

4. Sinteticamente, o que Kant afirmava era que a metafísica não poderia pretender tratar 
de uma essência a ser descoberta, mas deveria ser o conhecimento da nossa própria 
capacidade de conhecer.

5. Apesar de Kant ser conhecido como “o filósofo da razão”, por ter demarcado a abertura 
definitiva para o cultivo da razão dos procedimentos de explicação e organização da vida, 
procurando edificar uma metafísica da razão, foi ele quem também pôs um freio definitivo 
nas pretensões da razão humana de atingir a realidade das coisas, com o argumento de que 
o que conhecemos das coisas é o que nossa mente “coloca” nelas. Assim, a validez objetiva 
do conhecimento não se encontra nos objetos, e, sim, no próprio sujeito cognoscente com 
seu equipamento intelectivo (NOBRE, 2004).
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A implicação dessas constatações é a compreensão de que uma racio-
nalidade científica plena, como aquela difundida pelo discurso ilumi-
nista, seria uma falácia. Posteriormente, Friedrich Nietzsche e Martin 
Heidegger vão desenvolver, em seus livros, as consequências que essa 
constatação de Kant produziria no pensamento científico iluminista, 
levando a um enfraquecimento das estruturas fortes da metafísica (polí-
ticas, sociais, filosóficas etc.).

Na assunção da realidade que eles propuseram, o homem deixa de 
ser o centro do universo, assim como não é o senhor do seu ser – uma 
posição que ficou conhecida como niilista. Gianni Vattimo (2002), filó-
sofo italiano contemporâneo, destaca que o niilismo pode ser resumido 
na aceitação da morte de Deus, da perda da Verdade, na desvalorização 
dos valores supremos e na dissolução do ser enquanto fundamento. Nesse 
pensamento, o sujeito não é capaz de um poder absoluto, como susten-
tavam os ideais iluministas, e a ciência não tem o poder de conhecer 
completamente a coisa em si. São negadas as estruturas estáveis (fortes) 
do ser, que deveriam servir para fundar o pensamento, suas construções, 
suas certezas. Não é mais possível entender o ser como sujeito autocons-
ciente, dotado de estabilidade e presença, que permanece na mudança, 
como pretendia o pensamento iluminista (metafísica platônica).

Vattimo (2002) chama a atenção para o fato de que alguns atores se 
aproveitaram do enfraquecimento dessa metafísica apropriada pelo 
humanismo para substituí-la por outra metafísica, com valores diferentes. 
Porém, isso não seria possível, pois o que está sendo questionado por esse 
niilismo não são os valores em si mesmos, mas sua natureza fundante. 
Segundo Vattimo (2001), ideia de buscar outra fundação, mais verdadeira, 
seria apenas a nostalgia de retorno a um fundamento metafísico. 

A partir da ideia kantiana de que nossas intuições perceptivas não 
se conformam aos objetos, antes, é nossa intuição que se que conforma 
à nossa faculdade de conhecer a partir de si mesma, pensadores como 
Thomas Kuhn (2011) e Karl Popper (2013) defenderam a ideia de que 
a ciência, da maneira como era concebida pelo pensamento iluminista, 
não seria possível.

Baseando-se na pressuposição de que não podemos dizer absoluta-
mente nada sobre a coisa em si e aceitando a ideia – que remonta a 
David Hume – de que os fatos não estão dissociados dos valores, esses 
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filósofos concluíram que as expressões de valor não são objetivas, nem 
estão sujeitas à razão – mesmo os princípios éticos seriam arbitrários.

Em “A estrutura das revoluções científicas” (2011), Thomas Kuhn 
defendeu a ideia de que a lógica e a linguagem faziam parte de um 
projeto socialmente subjetivo e que, por isso, não poderiam reivindicar 
para si a objetividade. A Lógica, a Gramática e a Matemática não seriam 
capazes de nos revelar nada acerca do mundo empírico simplesmente 
porque elas estão dissociadas da realidade empírica, seriam elas próprias 
convencionais e variáveis. Suas regras eram tão variáveis quanto outras 
convenções, não podendo, então, serem consideradas instrumentos 
objetivos da consciência, baseados na realidade. Essas conclusões foram 
devastadoras para a ciência.

Essa percepção da ciência e o clima político, que tomou a França e 
o mundo ocidental após 1968, contribuíram para que o espírito pró-
-objetividade e pró-ciência sofressem grande abalo a partir dos anos 
1960, e as críticas ao discurso humanista se tornassem mais fortes. 
Nesse contexto tenso, marcado pelo questionamento de valores e ideais, 
autores como Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida 
e Jean Baudrillard assumiram, em seus textos, esse niilismo proposto 
por Nietzsche e Heidegger, produzindo uma crítica direta à ciência e ao 
valor da racionalidade. Essa crítica, conhecida como Pós-Modernismo 
ou Pós-Estruturalismo, teve forte impacto nas universidades, mas estava 
circunscrito a um número limitado de pessoas – até recentemente. O 
surgimento do novo espaço público das redes sociais vai reforçar e 
difundir esse pensamento, abalando, sobretudo, a confiança de que os 
meios de comunicação tradicionais veiculam a verdade.

Eleições

Outro fator importante para a perda do poder de credibilidade da 
grande mídia foi o uso da internet como plataforma de campanhas elei-
torais. Tal uso foi decisivo nas últimas eleições no Brasil, nos Estados 
Unidos e na Europa. 

Durante quase meio século, a televisão foi considerada a arma mais 
poderosa nas campanhas eleitorais, razão pela qual muitos analistas 
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políticos acreditavam que a candidatura de Jair Bolsonaro “desidrataria” 
quando chegasse a época da propaganda eleitoral gratuita televisiva, em 
virtude de seu partido possuir um tempo irrisório.

Esses analistas negligenciaram o fato de que, nos últimos anos, a internet 
vem assumindo papel cada vez maior na política e no processo eleitoral. 
Segundo Antônio Graeff (2009), a chegada de Barack Obama à presidência 
dos Estados Unidos em 2008 pode ser considerada o início dessa nova era. 
Donald Trump estava ciente dessa realidade quando decidiu se concentrar 
em suas redes sociais, deixando de lado os meios de comunicação tradicio-
nais, os quais divulgam apenas fake news, segundo ele6.

A eleição de Trump e o Brexit7 são considerados marcos importantes 
nessa realidade e supõem um novo momento da conduta eleitoral, em que 
muitos teóricos entenderam que os fatos objetivos são menos determi-
nantes em formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença. 
Jair Bolsonaro, assim como Trump, era visto pela mídia tradicional como 
uma caricatura de político, ou seja, sabia que não seria acolhido por ela. 
Assim, em vez de procurar se aproximar dela, tornando-se mais “pala-
tável”, optou por usar estratégia semelhante à do presidente norte-ameri-
cano, mantendo o tom agressivo, fazendo sua campanha pelas mídias 
sociais e usando fake news para conquistar eleitores.

Mesmo após ser eleito, Bolsonaro continuou insistindo na estratégia 
de deixar as mídias tradicionais e os jornalistas em plano secundário: 
seu primeiro pronunciamento foi por meio das suas próprias redes 
sociais, obrigando essas corporações jornalísticas a retransmitirem sua 
fala. Tal como o presidente dos Estados Unidos, Bolsonaro tem ignorado 
a grande imprensa e priorizado a comunicação com o público via redes 
sociais. Essa postura adotada pelos dois presidentes tem contribuído 

6. Uma discussão mais completa sobre o significado e a importância das fake news e 
de pós-verdade e sua relevância no enfraquecimento da mídia jornalística em definir a 
verdade será apresentada na conclusão deste livro.

7. Brexit é uma abreviação para a saída do Reino Unido da União Europeia (“British exit” 
- saída britânica, na tradução literal para o português). A saída da Inglaterra aconteceu 
depois que a maioria dos britânicos decidiu, por meio do voto, que o país deveria deixar o 
bloco. Há grande polêmica envolvendo o resultado da eleição, relacionada à manipulação 
dos dados privados de 50 milhões de usuários do Facebook, com fins políticos, pela 
empresa Cambridge Analytica.
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para perda do poder da mídia em seus países. Vale destacar que, atual-
mente, parte da opinião pública tem revisto sua posição sobre verdade e 
ciência devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), quando 
a ciência foi novamente alçada ao posto de centro de verdade.

Reação da mídia jornalística

A perda do seu poder simbólico para os novos circuitos informa-
tivos e comunicacionais da internet obrigou os meios de comunicação 
jornalísticos a encontrar maneiras de reaver sua posição como instância 
produtora do discurso da verdade. Uma das estratégias utilizadas foi 
criar e contratar agências de checagem de notícias para demonstrar 
o seu comprometimento com o combate à disseminação de notícias 
falsas e para garantir a veracidade das informações por eles produzidas. 
Também têm aumentado o número de matérias assinadas por jorna-
listas e de citações oficiais.

Ao mesmo tempo, os jornais e as revistas mais importantes estão 
promovendo uma massiva campanha, com o objetivo de esclarecer a 
população sobre o perigo das fake news, vinculando, nessa explicação, 
a eleição de Trump, o Brexit e Bolsonaro como resultados dessa prática. 
Iniciativas de organizações não governamentais e do poder público 
também têm ajudado nesse combate. O governo da Finlândia, por 
exemplo, lançou em 2014 um programa nacional de combate às fake 
news destinado a crianças em idade escolar e adultos.

Essa reação dos meios de comunicação é importante porque as redes 
sociais são gratuitas e fáceis de usar, constituindo-se um lugar ideal para 
a atuação daqueles que têm interesse em abalar a democracia e impor 
sua versão dos fatos sem responsabilidade social. A retomada do seu 
papel de lugar legítimo de veiculação da verdade é necessária porque, 
em uma democracia, é fundamental a existência de vários atores na 
disputa pelo poder de definir a verdade, assegurando equilíbrio entre os 
diversos poderes.
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O poder e a verdade

Neste livro, nossa compreensão da verdade segue a posição niilista 
proposta por Vattimo (2002), mas também é influenciada pelos conceitos 
desenvolvidos por Michel Foucault (2006, 2012, 2014) sobre poder e 
verdade. Tal como o filósofo francês, não compreendemos a verdade como 
sendo universal e única, muito menos neutra, existindo apenas discursos 
sobre a realidade entendidos como verdadeiros: aqueles que estão enqua-
drados por um Regime de Verdade ou a Ordem do Discurso. Nesse 
contexto, o discurso é entendido como uma forma de construção social 
que expressa relações sociais e valores existentes na sociedade e pode se 
manifestar em textos e imagens, ou em qualquer outro tipo de linguagem.

Pelo pensamento de Foucault, o projeto de racionalidade não é dado, 
mas está em construção, ou seja, dá-se a partir de lógicas parciais e 
contingentes, portanto, passíveis de serem substituídas, dependendo 
do contexto no qual estiverem inseridas e dos atores nelas envolvidos 
(DREYFUS; RABINOW, 2013). O conhecimento não é neutro e obje-
tivo, nem emancipatório (BEST; KELLENER, 1991). 

Segundo Foucault (2014), a Ordem do Discurso é limitada por 
métodos e proposições que determinam o que pode (e o que não pode) 
ser considerado como verdadeiro e que estão à disposição de quem quer 
(ou pode) servir-se deles. A verdade é, então, definida como o “conjunto 
das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se 
atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (FOUCAULT, 2006, 
p. 13-14). A “verdade”, conforme o autor, estaria circularmente ligada 
a sistemas de poder, que a produzem e a apoiam por meio de procedi-
mentos reguladores determinados pela Ordem do Discurso; e a efeitos 
de poder, que ela induz e que a reproduzem.

O fato de não haver uma única verdade, não implica dizer que não há 
um consenso social, um Regime de Verdade. Esse Regime de Verdade, ou 
a Ordem do Discurso, garantiria certo consenso social (nunca estável) e 
seria responsável por determinar quais discursos poderiam ser conside-
rados verdadeiros e quais deveriam ser tomados como falsos (e aqueles 
que nem deveriam ser pautados), os valores “corretos” e aqueles que 
devem ser desprezados.
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Como propõe Foucault (2012), entendemos que o poder não está 
concentrado em um centro, nem seria bipolar e hierárquico, como apre-
senta a visão clássica8, mas seria difuso. Diferentemente de Foucault, 
compreendemos o poder como uma força que pode ser possuída, uma 
força de caráter diverso, disponível para ser utilizada em certo contexto 
(uma força em potência), com o objetivo de promover determinado 
efeito sobre a realidade.

Apesar dessa discordância, aproximamo-nos novamente das ideias 
de Foucault sobre poder ao admitirmos que há uma fragilidade da força 
potencial do poder, a qual estaria no fato de que ela só se realiza (torna-
-se real, toma existência) quando é acionada em determinado contexto e 
pode ou não cumprir sua função – realizar a vontade de quem a possui. 
Dessa maneira, a força que cada indivíduo, grupo de indivíduos ou 
instituições possui é uma força potencial, cujo efeito não é previsível e 
depende do contexto do seu acionamento. Assim, nenhuma vitória na 
arena discursiva está previamente assegurada, mesmo quando se trata 
da disputa entre forças potenciais desproporcionais.

O poder da mídia de definir a verdade, seu poder simbólico, neste 
livro, será considerado como o poder de orientar os sentidos (a pretensa 
verdade) sobre a realidade – ou seja, um poder de definir sentidos sobre 
o mundo fora e dentro de nós. Esse conceito é importante para compre-
ender o efeito do nosso objeto de estudo na sociedade, na produção da 
verdade sobre os presidentes e o poder dos meios de comunicação – 
tradicionais ou não – na sociedade.

Entendemos o poder simbólico próximo do conceito de poder 
desenvolvido por Foucault (2012), quando ele associa verdade e poder. 
É a partir desse ponto de vista que iremos analisar as imagens dos presi-
dentes do Brasil veiculadas pelos principais meios de comunicação 
jornalísticos brasileiros, de 2015 a 2019, procurando determinar quais 

8. O interesse pela compreensão e o estudo sobre o poder são antigos, e há diversas 
abordagens a respeito desse tema. A concepção tradicional sobre o poder no pensamento 
político moderno, tanto absolutista como democrática, tem sua origem na noção 
hobbesiana de poder. Nessa concepção, que será posteriormente desenvolvida por Max 
Weber no campo da sociologia, o poder teria uma característica relacional, ou seja, 
implicaria a existência de, pelo menos, dois polos, sendo que um deles impõe sua vontade 
sobre o outro (GIDDENS; SUTTON, 2016).
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os sentidos construídos e seus efeitos na realidade, suas implicações 
sociais e os valores em disputa.

Essa característica do poder torna os meios de comunicação, assim 
como a universidade, o exército e a igreja, entre outros, atores sociais 
com muito poder, pois se constituem fortes aparelhos políticos e econô-
micos, encarregados de construir e dar suporte a essas verdades, promo-
vendo a circulação de certos discursos em detrimento de outros.

Mesmo que nos dias atuais haja um enfraquecimento do poder dos 
meios de comunicação jornalísticos tradicionais, eles continuam a 
contribuir para a difusão de uma certa verdade, porque não apenas têm 
a legitimidade de dizer quais discursos são “verdadeiros”, como também 
utilizam procedimentos reguladores para determinar esse verdadeiro do 
discurso (FOUCAULT, 2006).

Meios de comunicação e poder

Os meios de comunicação, especialmente aqueles que gozam de 
legitimidade social, ao difundirem certos discursos em detrimento de 
outros, contribuem ativamente para a formação do universo simbó-
lico compartilhado da sociedade em que estão inseridos. No Brasil, 
por exemplo, muitos teóricos, como Jessé de Souza (2019), defendem a 
ideia de que a imagem da ex-presidenta Dilma Rousseff, divulgada pela 
mídia a partir de 2015, contribuiu de maneira decisiva para a concreti-
zação do seu impeachment. Segundo esse teórico, a mídia, as escolas e as 
universidades teriam suprido a sociedade com “doses diárias de veneno”, 
tornando-a imbecilizada (SOUZA, 2019, p. 250).

Esse consenso proporcionado pela Ordem do Discurso é essencial 
para a coexistência dos diversos sujeitos e está longe de ser pacífico ou 
estável, sendo definido por disputas entre variados atores sociais com 
poder para, por meio de disputas e negociações, determinar quais 
verdades permanecerão estáveis, quais serão ultrapassadas e quais nem 
serão habilitadas a serem consideradas como possíveis verdades – nisso 
consistiria o poder simbólico ao qual nos referimos.

No processo de disputa pela definição (temporária/parcial) da 
verdade, os meios de comunicação tentam impor uma versão do fato, em 



IMAGENS DO PODER38

geral, aquela que mais lhes interessa, mesmo que neguem essa postura. 
Essa negação é a principal estratégia utilizada pelos meios de comuni-
cação, especialmente pelo jornalismo tradicional, para perpetuar a ideia 
de que se constitui um lugar de expressão da verdade e, assim, manter-
-se como ator relevante/legítimo no processo de produção de saberes de 
uma sociedade (SÁDABA, 2007). Outro aspecto dessa estratégia discur-
siva é apresentar-se como um meio imparcial que oferece notícias de 
interesse nacional.

Nesse contexto, não temos dúvidas de que o discurso jornalístico se 
configura como uma das instâncias que pode contribuir para legitimar 
ou questionar valores diversos, interferindo na realidade direta ou indi-
retamente, inclusive quando se trata da veiculação da imagem de um 
presidente da república.

Assim, na arena da disputa entre os diversos atores sociais, definir a 
verdade é uma forma que tais atores, dentre os quais os meios de comu-
nicação se destacam, têm de exercitar o poder simbólico e produzir 
efeitos no real. Em virtude da sua relevância (e legitimidade como ator 
social), podemos afirmar que os enquadramentos veiculados pela mídia 
influenciam na produção dos consensos sociais, contribuindo signifi-
cativamente para a construção da realidade em que vivemos, definindo 
sentidos para outros importantes atores sociais, como, por exemplo, o 
presidente da República. 

Conforme já mencionado, acreditamos que essas definições não se 
dão unilateralmente, ocorrendo mediante disputas sociais entre diversos 
atores, dentre os quais se encontram os sujeitos que fazem parte da 
comunidade onde ocorrem essas disputas. Os sujeitos de uma sociedade 
não se relacionam passivamente com as informações a que têm acesso, 
sendo capazes de realizar julgamentos a respeito das representações que 
lhes são apresentadas pelos diversos meios de comunicação, inclusive 
pelas redes sociais – mesmo que alguns optem por internalizar uma 
escolha determinada pela comunidade da qual fazem parte sem realizar 
uma reflexão sobre essa representação.

Podemos notar que, em geral, esses sujeitos escolhem as revistas e 
os jornais que irão ler de acordo com sua identificação com o meio de 
comunicação, tendo em vista a verdade que consideram mais adequada, 
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coerente ou útil. Esses leitores valem-se desses veículos como fonte de 
produção de verdades sobre a realidade em que vivem e, dessa forma, 
legitimam-se como atores sociais relevantes no processo de decisão 
acerca dos consensos sociais, da mesma maneira que legitimam os 
meios por eles escolhidos.

Assim, se por um lado, os sujeitos são diretamente afetados pelos 
saberes veiculados nos meios de comunicação, por outro, também 
podem afetar a produção de sentido desses meios, sugerindo uma 
certa reflexividade quando se recusam a comprar certas publicações ou 
demandam mais informação sobre algum tema, ou ainda, por meio de 
manifestação nas redes sociais ou mesmo nas ruas. Essas práticas contri-
buem para a fundação das experiências históricas dos sujeitos e para a 
estruturação de sua perspectiva cognitiva sobre o mundo. 

Analisar como os meios de comunicação produzem discursos e nego-
ciam sentidos contribui para uma melhor compreensão da nossa socie-
dade, sobre seus valores mais estáveis e aqueles que estão em disputa, bem 
como se dá a construção de certos saberes e o estímulo a certas práticas.

A construção simbólica da realidade pelo jornalismo

Um conceito que utilizamos neste livro para dar suporte a nossas 
análises no campo do jornalismo foi o de enquadramento, familiar aos 
estudos comunicacionais e adequado ao trabalho aqui realizado, na 
medida em que está de acordo com as noções de poder e verdade já 
enunciadas. A noção de enquadramento tem ganhado grande projeção 
em estudos políticos, sociológicos e comunicacionais, especialmente 
aquela baseada na abordagem de Erving Goffman (2012), conhecida 
como matriz goffmaniana.

Essa noção tem como referência o conceito de “frame”, desenvol-
vido por Goffman (2012) a partir da noção de “enquadre”, proposta por 
Gregory Bateson (2002) para refletir sobre a comunicação entre tera-
peuta e paciente no contexto da psicoterapia. O objetivo de Goffman 
ao operacionalizar o conceito de enquadre para o campo da sociologia 
foi investigar as pequenas interações cotidianas que organizam a expe-
riência dos sujeitos no mundo. Com esse intuito, o pesquisador cana-
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dense desenvolveu a ideia de que enquadramentos seriam estruturas que 
orientam a percepção da realidade e a ação dos homens sobre ela. Para 
ele, os quadros de sentido forneceriam aos sujeitos indicações sobre a 
maneira como deveriam agir naquele momento específico de interação, 
usando como referência os princípios básicos de organização social da 
comunidade a qual esses sujeitos pertencem.

Apesar de originalmente o conceito de enquadramento ter sido usado 
para microanálises das relações pessoais, ao longo dos anos, essa noção 
passou a ser empregada em estudos de comunicação com uma abordagem 
direcionada ao conteúdo, utilizada particularmente no campo do jorna-
lismo (FRANÇA; SILVA; VAZ, 2014). O foco dessas análises não está mais 
na situação ou no contexto pragmático da interação, mas nas representa-
ções veiculadas por esses discursos (MENDONÇA; SIMÕES, 2012).

Em nosso livro, utilizamos essa forma de operacionalização do 
conceito, que se interessa pela análise dos discursos veiculados nas 
mídias, concentrando-se em compreender os modos como as narra-
tivas usadas por cada veículo enquadraram o presidente do Brasil em 
vários períodos, durante vários acontecimentos, bem como os sentidos 
e valores veiculados por esses discursos.

Implicações do conceito de enquadramento

Uma implicação importante dessa noção de enquadramento é que a 
ação de enquadrar não significa apenas lançar mão de estruturas cognitivas 
para orientar uma ação, mas consiste também em realizar uma interpre-
tação sobre o que está ocorrendo diante do sujeito, no caso, o jornalista.

Essa concepção foi desenvolvida nos trabalhos pioneiros de Gaye 
Tuchman (1978) e de Todd Gitlin (1980), nos quais os pesquisadores 
defendem a ideia de que a notícia não espelha a realidade, pois ela é 
apenas um corte artificial nessa realidade, que passaria por processos 
de seleção, construção e interpretação antes de ser veiculada pela mídia. 
Assim, o jornalista não seria apenas alguém que comunica a outrem o 
conhecimento da realidade, mas também aquele que a produz.

Desse modo, o enquadramento, nessa abordagem, seria uma estratégia 
utilizada pelos jornalistas para limitar um fato a fim de, por meio dessa 
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limitação, facilitar a compreensão do acontecimento para eles mesmos 
e para os leitores. Ou seja, o processo de enquadramento implicaria a 
seleção de certos aspectos da realidade percebida, deixando de fora outros 
aspectos dessa mesma realidade. Ao publicá-los em uma mídia, destacaria 
essa parte dessa realidade, promovendo consciente ou inconscientemente 
uma avalição moral nesse processo (CARVALHO, 2009).

No jornalismo, os enquadramentos seriam aplicados sobre os fatos 
que irrompem no cotidiano e que têm potência de afetar uma grande 
quantidade de pessoas de uma comunidade, como é o caso da represen-
tação dos presidentes do nosso país.

Procedimentos metodológicos

Para definirmos o método utilizado nas análises, partimos do pres-
suposto semiótico de que a imagem fotográfica é formada por signos, o 
que implica considerar que a criação de qualquer fotografia é resultado 
de uma série de decisões sobre a organização dos signos que o fotógrafo 
tem à sua disposição no momento em que cria a imagem. Ele decide o 
que será incluído ou excluído, quando; o que será capturado e a partir 
de qual ângulo. Essas decisões vão constituir uma espécie de gramática 
e retórica dessa imagem, que pode ser acessada por meio de alguma 
análise de caráter semiótico (DUCHEMIN, 2015, p. 114).

Outro aspecto por nós considerado é a importância dos textos rela-
cionados à essa imagem para determinar o seu sentido. A esse respeito, 
em 1964, Roland Barthes já chamava a atenção, em “A retórica das 
imagens”, para a importância da reflexão sobre os textos na definição 
do sentido das imagens. Segundo o ensaísta francês, as imagens seriam 
signos abertos que necessitam das palavras para ajudar a esclarecer e 
fixar seus sentidos, especialmente aquelas veiculadas em jornais e 
revistas (BARTHES, 1990). Nesses meios de comunicação em que a 
ambuiguidade não é bem-vinda, os títulos, subtítulos e as legendas são 
fundamentais para permitir ao leitor uma boa compreensão daquilo que 
ele está vendo (MORETZSOHN, 2012).

O método aqui utilizado para realizar as análises está afinado com essa 
abordagem semiótica da imagem, possuindo semelhanças com os parâ-
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metros desenvolvidos por Erwin Panofsky (2002) na sua metodologia 
iconológica9. O procedimento contempla basicamente dois momentos: 
o primeiro, em que predomina a “objetividade”, considerando o tipo de 
objetividade possível de ser obtido em uma análise realizada por sujeitos 
históricos; e outro, mais subjetivo, no qual o analista faz uso das suges-
tões e redundâncias percebidas no primeiro momento, comparando-as 
com os dados de contexto (interno e externo à imagem), também levan-
tados no primeiro momento. É sempre importante destacar que essa 
divisão é artificial e tem apenas a finalidade de sistematizar o processo.

Na etapa analítica, são consideradas as qualidades formais dos signos, 
o contexto histórico no qual estão situados e quais as representações 
mais estáveis associadas aos elementos constitutivos da imagem, veri-
ficando se, nesse novo contexto, os sentidos tradicionais relacionados 
a esses signos permanecem ou não, bem como as relações retóricas e 
expressivas dos textos relacionados à imagem. Por meio desses dados, 
vamos tentar compreender os enquadramentos realizados pelos meios 
de comunicação jornalísticos selecionados, identificando os discursos 
contidos nessas imagens e nos textos vinculados a elas, bem como os 
valores por eles destacados.

A síntese interpretativa (segundo momento), tem como importante 
referência as informações e especulações produzidas na fase analítica 
(primeiro momento)10. A aplicação dos conceitos de verdade e poder se 
verá especialmente nessa fase, quando os utilizaremos para refletir sobre 
como os discursos e valores identificados na fase anterior estão relacio-
nados ao comportamento e poder da imprensa na contemporaneidade, 
bem como sobre as imagens dos presidentes analisadas. Nessa estrutura, 
a “legitimidade” das afirmações e reflexões do momento sintético está 
ancorada principalmente no momento analítico (“objetivo”)11.

9. Apesar da semelhança com o método do pesquisador alemão, os procedimentos analíticos 
aqui utilizados possuem uma diferença fundamental em relação aos dele, pois não realizam 
o último nível da análise da maneira proposta por Panofsky (que afirma que a intuição de 
um leigo pode ser mais efetiva que a capacidade intelectual de um pesquisador experiente).

10. Mais detalhes sobre esse método podem ser encontrados em Mendes (2019). 

11. Como se pode notar, nesse método, diferentemente do método de Panofsky, a síntese 
interpretativa (ou etapa sintética) não se baseia na simples intuição, mas nas informações 
e especulações produzidas na fase analítica.
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Esse método tem uma base hermenêutica, ou seja, produz uma 
percepção da realidade com a marca de quem a produz, no caso, os 
autores. Essa hermenêutica aqui utilizada pode ser considerada uma 
continuação do kantismo, na medida em que partimos do mundo como 
fenômeno, o qual o sujeito entra ativamente a construir; entretanto, 
diferentemente da crença kantiana na existência de estruturas a priori 
do sujeito, responsáveis por realizar essa tradução do mundo externo a 
ele, assumimos que essas estruturas trazem consigo uma historicidade, 
tal como Heidegger propõe.

O conhecimento produzido por essas análises será, então, fruto de 
um ordenamento de impressões a partir de uma pré-compreensão do 
mundo e, como tal, expressa/exprime interesses, emoções, e que herda 
uma linguagem, uma cultura, formas históricas de racionalidade dos 
autores dessas análises (VATTIMO, 2001).

Esclarecemos que, como os capítulos que trazem as análises foram 
realizados em coautoria, estão fortemente marcados pelas abordagens 
teórico-metodológicas dos trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores 
em suas áreas de atuação. Todavia, todos têm essa matriz comum, que 
parte dos estudos dos signos como linguagem e da produção de sentidos 
nos e pelos discursos, além do entendimento de como imagens e textos 
entram em conexão a partir de sua existência e de seu movimento na 
cultura e na história, constituindo universos de referência partilhados 
que influenciam nas leituras possíveis.

Por uma leitura mais crítica das imagens de poder

Não temos a pretensão de enunciar, neste livro, verdades universais 
sobre a política brasileira ou sobre o poder da mídia nacional, ainda 
mais porque lidamos com acontecimentos recentes, cujos sentidos ainda 
estão em produção e estabilização. As análises e reflexões que serão 
apresentadas nos próximos capítulos não pretendem ser definitivas, 
nem têm a pretensão de serem as únicas válidas sobre os acontecimentos 
por nós tratados.

Nosso objetivo, com este trabalho, é contribuir para uma melhor 
compreensão das disputas que se realizam no plano simbólico de cons-
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trução de verdades, em mídias jornalísticas, na história recente do Brasil, 
bem como seu poder para promover mudanças no universo simbólico 
nacional e o impacto que esse poder tem na nossa realidade.

Para finalizar este capítulo introdutório, gostaríamos de destacar que 
a quantidade de imagens que acompanha o texto dos capítulos, assim 
como a escolha e a disposição das mesmas sobre o espaço da página têm 
uma função importante. Neste livro, as imagens não são usadas apenas 
com função decorativa nem de simples explicação, como é comum 
em boa parte dos livros teóricos. Tal como na biblioteca de Warburg, 
Mnemosine, a disposição das imagens ao longo do texto é organizada de 
modo a sugerir percursos temporais não lineares e evidenciar os laços 
de dependência entre as imagens que permitem explicitar as ressonân-
cias temporais e espaciais existentes entre elas.
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Capítulo 1

Articulações discursivas no processo  
de impeachment de Dilma Rousseff
Análise de imagens veiculadas na imprensa brasileira  
nos anos 2015 e 20161

André Melo Mendes, Isabela Saraiva e Mírian Alves

Desde que o Tribunal de Contas da União (TCU) reprovou as contas 
do governo Dilma Rousseff referentes a 2014 e o então presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB), aproveitou a oportuni-
dade para acolher o pedido de impeachment contra a presidenta, come-
çaram a circular na mídia impressa e eletrônica certas formas visuais da 
governante, representando-a de forma negativa, além de retrospectivas 
sobre a sua gestão com sínteses duvidosas.

Não somos ingênuos a ponto de acreditar que essa disputa nos meios 
de comunicação foi a única ou principal responsável pela queda da 
ex-presidenta, mas consideramos que a representação de Dilma Rousseff 
na grande mídia pode ter colaborado de maneira relevante nesse processo. 
Entretanto, acreditamos que o uso constante desses tipos visuais contri-
buiu (e continua contribuindo) para estabilizar um sentido depreciativo 
a respeito da imagem de Dilma, relacionado à decadência do seu poder.

1. Uma versão reduzida deste texto foi publicada como “Portfólio de Orlando Brito: O fim 
da Era Dilma na revista Piauí” em: NAVARRO, Luciene Pereira da Silva (org.). Bibliografia 
História da Mídia e da Imprensa. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019. pp. 202-2014. 



IMAGENS DO PODER50

Neste capítulo, apresentaremos a análise dos tipos figurativos e as 
imagens relacionadas a Dilma Rousseff veiculadas na mídia jornalística 
brasileira nos anos de 2015 e 2016. Tentamos identificar os discursos e os 
sentidos fixados por essas imagens, bem como seu papel na contribuição 
para a articulação de consensos em torno da disputa pela legitimidade 
ou não do impeachment. Lembrando que, quando utilizamos os termos 
“tipos figurativos” ou “formas visuais”, estamos nos referindo a modelos, 
formas de expressão visuais relacionadas a gestos, posturas, movimentos 
que sobrevivem no imaginário coletivo (WARBURG, 2015).

Os consensos que formam a realidade social são precários e cons-
tantemente desafiados por outros discursos que contestam essa esta-
bilidade. A realidade social é constituída por meio de discursos, que 
se encontram em constante disputa por inteligibilidade, aceitação ou 
mesmo engajamento. O caráter discursivo das imagens veiculadas pelos 
meios de comunicação tem seu lugar na materialização, legitimação ou 
viabilidade de certos pontos de vista sobre essa realidade.

O capítulo é dividido em dois momentos. No primeiro, são anali-
sadas as imagens de Dilma veiculadas nas mídias tradicional e digital, 
com destaque para as formas/tipos visuais que começaram a consolidar 
uma trajetória histórica e antropológica na cultura visual brasileira a 
partir de 2015. No segundo, analisamos a retrospectiva publicada na 
revista Piauí de maio de 2016, edição 116, que procura sintetizar os dois 
mandatos de Dilma Rousseff, destacando como os enquadramentos 
utilizados nessa reportagem criaram uma narrativa negativa sobre o seu 
governo, algumas vezes, diferente da “realidade”, contribuindo assim 
para a legitimação do impeachment.

Escolhemos analisar essas formas visuais porque sua utilização pelos 
meios de comunicação foi um fenômeno marcante e frequente nesse 
período, que pode ter tido grande impacto na formação de consensos 
sociais sobre a presidenta e seu governo.

Já a retrospectiva apresentada pela Piauí nos chamou a atenção pela 
forma como as imagens foram enquadradas e articuladas em uma narra-
tiva visual e, sobretudo, as consequências dessa construção narrativa na 
produção dos sentidos sobre os seis anos do governo de Dilma Rousseff. 
Os dois objetos escolhidos são bons exemplos de como os enquadra-



ARTICULAÇÕES DISCURSIVAS NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF 51

mentos utilizados pelos meios de comunicação podem ter sido capazes 
de produzir sentido e interferir na construção simbólica de um presi-
dente da República e de seu governo.

Para as análises de imagens aplicamos uma metodologia de base 
semiótica, associada à teoria de Panofsky (2002), descrita na Intro-
dução deste livro, quando apresentamos nossos conceitos operadores. 
Empregamos os conceitos de poder, verdade e discurso associados ao 
pensamento de Foucault (2006, 2012, 2014), além da noção goffmaniana 
de enquadramento, para dar apoio às nossas reflexões, e tentarmos 
compreender o impacto das imagens analisadas na sociedade brasi-
leira, os valores e os discursos por elas veiculados. Complementando 
essa base teórica, utilizamos as ideias de Barthes (1990) e Sekula (2013) 
sobre imagem fotográfica. Esses autores a definem como um conjunto 
de signos e, como tal, portadora de discursos e valores que necessitam 
ser analisados para a compreensão mais ampla do fenômeno comunica-
tivo. Todos esses conceitos foram cuidadosamente descritos no capítulo 
introdutório do livro.

É importante notar que, nesses dois momentos de nossa análise, a 
ideia de sobrevivência das imagens desenvolvida por Warburg (2013, 
2015) foi muito útil para observarmos a presença de formas visuais 
cristãs que atravessam o tempo e continuam a interferir na produção de 
sentidos vinculados a esses dois tipos, mas, sobretudo, para refletirmos 
sobre a formação de novos tipos no imaginário ocidental.

O estudo desses tipos visuais nos ajudou a perceber como certas 
formas visuais começam a constituir uma trajetória histórica e antro-
pológica, consolidando determinados sentidos no universo simbólico 
nacional. Tais formas ainda não possuem a estabilidade e robustez de 
imagens consagradas há séculos, como a iconografia cristã ou a clássica, 
mas nos parecem iniciar um caminho de estabilização que merece ser 
acompanhado e analisado.

Após as análises, percebemos que uma parte significativa das foto-
grafias veiculadas pela revista Piauí foi alterada. Ao final do capítulo, 
procuramos refletir sobre a forma como essas alterações podem inter-
ferir na produção dos consensos de uma sociedade, especialmente como 
certas formas visuais foram utilizadas repetidamente pela imprensa de 
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maneira a articular e fixar significados legitimadores da perda do poder 
político da ex-presidenta Dilma Rousseff e, dessa forma, contribuíram 
para o enfraquecimento do seu poder simbólico.

Contextualização histórica

Os anos 2015 e 2016 ficaram marcados na história do Brasil pela aguda 
crise política que assolou o país, a qual culminou no segundo impe-
achment de um presidente em menos de 30 anos de democracia. Para 
entendermos melhor o que aconteceu nesse período, é necessário retroce-
dermos um pouco no tempo, a 2010, quando o Partido dos Trabalhadores 
(PT) alcançou seu terceiro mandato no poder executivo nacional, e Dilma 
Rousseff chegou à presidência do Brasil pela primeira vez, embalada pelo 
sucesso de Lula, seu padrinho político (BOLLE, 2016). 

Os oito anos de governo em que esse ex-líder sindical esteve à frente 
do país transformaram o Brasil (STUCKERT, 2015). A economia brasi-
leira chegou a crescer 7,5% ao ano, a taxa de desemprego se assemelhava 
à de países do primeiro mundo e o consumo estava em alta (BOLLE, 
2016). Como consequência, ao final do seu governo, Lula gozava de 
grande credibilidade para escolher o seu sucessor. No entanto, as prin-
cipais lideranças do PT estavam presas ou sendo processadas pela 
operação realizada pela Polícia Federal conhecida como Mensalão2.

O nome de Dilma, que à época era ministra da Casa Civil, pareceu 
uma opção viável para o PT manter candidatura própria à Presi-
dência da República, graças ao seu bom desempenho em um cargo 

2. “Mensalão” foi o nome dado ao escândalo de corrupção política que ocorreu no 
Congresso Nacional do Brasil (e no Poder Executivo), entre 2005 e 2006, cujo mentor seria 
o ministro da Casa Civil de Lula, José Dirceu, sendo objeto de ação penal movida pelo 
Ministério Público no Supremo Tribunal Federal (STF). O neologismo mensalão é uma 
variante da palavra mensalidade, usada para se referir a uma mesada paga a deputados 
para votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo – prática considerada 
ilegal pela lei brasileira. Segundo Paulo Leite (2013), apesar desse julgamento ser associado 
a uma vitória inédita sobre a corrupção, uma vez que envolveu a condenação de sócios 
de um banco, ministros e políticos de projeção, mostrando que ricos e poderosos não 
estavam a salvo da Justiça, o julgamento deixou de lado empresas e grupos econômicos 
que fizeram contribuições ao esquema, tão condenáveis do ponto de vista legal como 
aqueles que foram efetivamente condenados, pois, em todos os casos, pode-se alegar que 
se buscava comprar favores e atenções especiais do governo.



ARTICULAÇÕES DISCURSIVAS NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF 53

chave dentro do governo e à sua honestidade incontestável até aquele 
momento. Apesar de nunca ter participado de uma eleição antes, Dilma 
confirmou a força de Lula, vencendo sem muito esforço o candidato da 
oposição, José Serra, do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB). A 
crise financeira internacional do final de 2008, “suportada” no governo 
Lula com subsídios aos setores automotivo e eletrodoméstico, junto a 
uma agressiva expansão do crédito ao consumidor, veio se agravar na 
primeira gestão da presidenta Dilma. Outros fatos importantes, como o 
julgamento do Mensalão (agosto de 2012), as Jornadas de Junho3 (2013) 
e a Operação Lava Jato4 (2014), contribuíram para acentuar os efeitos da 
crise econômica que pôde ser observada a partir de 2011 e se agravou 
nos anos seguintes, até o crescimento zero em 2014 (LAIDLER, 2016).

3. Em junho de 2013, o povo brasileiro saiu às ruas para se manifestar contra a corrupção. 
Chamadas de Jornadas de Junho, segundo Souza (2016), essas manifestações marcam 
o ponto de virada da hegemonia ideológica até então dominante e das altas taxas de 
aprovação aos presidentes dos governos petistas. No dia 19 de junho de 2013, o Jornal 
Nacional anunciou, pela primeira vez, a queda da popularidade da presidenta Dilma: de 
79% de contentamento, em março de 2013, sua maior aprovação histórica, para 71% em 
junho (SOUZA, 2016).

4. A operação recebeu esse nome devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de 
combustíveis pela quadrilha para movimentar os valores de origem ilícita, supostamente 
desde 1997. A delegada da Polícia Federal Erika Mialik Marena deu o nome. A denúncia 
inicial partiu do empresário Hermes Magnus, em 2008, quando o grupo de acusados 
tentou lavar dinheiro na sua empresa Dunel Indústria e Comércio, fabricante de máquinas 
e equipamentos para certificação. A partir da denúncia inicial, foram empreendidas 
diversas diligências investigativas. A operação também investiga esquemas de corrupção 
que envolvem a Petrobras.
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Reeleição e novos rumos no governo

Mesmo com todos esses contratempos, em 26 de outubro de 2014, 
Dilma foi reeleita após uma campanha marcada pela polarização do elei-
torado, com discursos de ódio sendo proferidos pelos dois lados. Uma 
de suas primeiras decisões, antes mesmo de tomar posse, foi convidar 
Joaquim Levy, um banqueiro, para conduzir o saneamento das finanças 
do país. Tal decisão desagradou profundamente a ala mais à esquerda do 
PT, alicerçada nas centrais sindicais e nos movimentos estudantil, Sem 
Terra e Sem Teto (WESTIN, 2017). Para a esquerda em geral, Levy repre-
sentava aquilo a que a presidenta Dilma se opusera em toda campanha 
eleitoral: uma política econômica liberal para recolocar o país na trilha 
do crescimento (ALMEIDA, 2016).

Os rumos que Dilma escolheu tomar na condução do seu novo 
governo desagradaram também a Lula, que não estava satisfeito com o 
afastamento da sua antiga pupila, nem com seu estilo de liderança agres-
sivo, que incomodava não apenas seus opositores como também seus 
aliados. O afastamento de Dilma em relação a Lula, em parte, era um 
esforço para se desvincular das investigações do Mensalão, mas também 
uma tentativa de buscar um novo estilo de governo próprio.

GRÁFICO 1: PIB trimestral em 10 anos (2009 a 2019). Taxa do trimestre contra 
trimestre imediatamente anterior, de 2009 a 2019, em %.

FONTE: IBGE.
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Diferentemente do PT, o ex-presidente evitou manifestar publica-
mente o seu desgosto no início do segundo governo de Dilma. Entretanto, 
em meados de 2015, Lula fez duras críticas a ela, responsabilizando-a 
pelo momento difícil pelo qual passava o partido e o país, admitindo a 
necessidade de mudanças no rumo da condução do governo, deixando 
clara a tensão existente entre os dois. Esse distanciamento entre Dilma, 
o PT e Lula só começou a ser revertido no início de março de 2016, 
quando o ex-presidente foi conduzido coercitivamente pela Polícia 
Federal para depor nas investigações ligadas à Lava Jato.

No seu segundo mandato, Dilma também se afastou de Michel Temer, 
vice de sua chapa, e da base do PMDB no Congresso Nacional que o 
apoiava. Diferentemente do PT e de Lula, que voltaram a se aproximar 
a partir do início do processo de impeachment de Dilma, a relação com 
o vice se agravou a cada dia desde a posse. Tão logo o pedido de impe-
achment foi acolhido na Câmara, Temer iniciou, nos bastidores, nego-
ciações com o PMDB e o PSDB para a recomposição do governo na 
eventual queda da presidenta.

Pedaladas 

Um dos principais motivos que havia levado Dilma a substituir 
Guido Mantega por Levy na Fazenda, em 2014, foi tentar corrigir os 
danos causados pela chamada “contabilidade criativa” do seu primeiro 
governo. A contabilidade criativa foi um artifício usado pelo Ministério 
da Economia em vários governos com o objetivo de maquiar o dese-
quilíbrio das finanças federais e facilitar o cumprimento da meta de 
superávit primário das contas do setor público. Apesar de essa prática/
estratégia ter sido utilizada recorrentemente nas gestões anteriores, no 
governo Dilma, atingiu números expressivos.

A partir de 2014, essa manobra contábil passou a ser chamada pela 
mídia de “pedaladas fiscais” e ganhou grande repercussão em meados de 
2015, quando o Tribunal de Contas da União (TCU) entendeu que tais 
manobras configuravam operações de “empréstimo” da Caixa Econô-
mica Federal, do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) para o Tesouro. Por essa interpre-
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tação, a presidenta estaria infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
sendo as contas do governo Dilma consideradas irregulares em 2014 e 
reprovadas por unanimidade pelo TCU.

Nesse interim, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados 
na época, e Renan Calheiros, presidente do Senado, foram denunciados 
pela Operação Lava Jato. Cunha já havia recebido vários pedidos de impe-
achment para Dilma, mas estava guardando aqueles com maior poten-
cial de dano para negociar sua absolvição na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que o investigava por atos de improbidade. Quando não 
foi atendido nas suas demandas, Cunha articulou para que a rejeição das 
contas da presidenta no exercício de 2014 pelo TCU fosse confirmada 
pelo Congresso, usando essa confirmação como pretexto para que fosse 
aceito o pedido de impeachment em 2 de dezembro de 2015. 

A partir daí, houve uma série de manifestações contra e a favor do 
impeachment, a maior delas no dia 13 de março de 2016, quando 500 mil 
pessoas ocuparam a Avenida Paulista contra Dilma no maior ato polí-
tico já contabilizado pelo Datafolha na história da capital de São Paulo 
(VISEU, 2019). Março de 2016, sem dúvida, foi um mês decisivo para o 

GRÁFICO 2: Histórico de pedaladas fiscais.
FONTE: Folha de S. Paulo (6 abr. 2016).
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processo de impeachment porque, além do protesto na Paulista, houve a 
prisão de João Santana, o marketeiro da campanha de reeleição de Dilma 
e a delação de Delcídio do Amaral, líder do PT no Senado Federal.

Ainda nesse mesmo mês, aconteceu a condução coercitiva de Lula, 
decidida pelo juiz Sérgio Moro, como desdobramento das investiga-
ções da Operação Lava Jato. Diante disso, Dilma decidiu nomear Lula 
ministro da Casa Civil. Logo em seguida, houve o vazamento de um 
telefonema entre Dilma e Lula, na véspera da sua posse, sugerindo que 
a nomeação do ex-presidente era uma forma de evitar sua prisão – esta 
acabou acontecendo no dia 7 de abril. O vazamento foi realizado por 
Sérgio Moro, que, mais tarde, condenou Lula em primeira instância por 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados, ainda presidida por 
Cunha, aprovou o afastamento temporário de Dilma. Dali, o processo 
seguiu para o Senado, que a afastou temporariamente, deixando Temer 
como presidente interino. Apesar de Dilma não possuir o mesmo carisma 
de Lula, ainda assim, levou milhares de pessoas às ruas para novas mani-
festações, mostrando que não cairia como Collor, sem respaldo popular. 
Depois de meses de andamento do caso, a cassação definitiva veio em 
31 de agosto, aprovada pelos senadores “sob a justificativa das pedaladas 
fiscais e da emissão de decretos liberando verbas sem autorização do 
Congresso” (VISEU, 2019, p. 296).

Em seu primeiro pronunciamento após a aprovação do impeach-
ment pelo Senado, Dilma afirmou que os senadores teriam cometido 
uma grande injustiça ao não se colocarem contrários a seu afastamento 
e que essa decisão era o segundo golpe de estado que enfrentava na vida. 
O primeiro teria sido o golpe militar de 1964, realizado por meio de 
armas; o segundo, um golpe parlamentar, consumado por meio de uma 
farsa jurídica, contra a qual ela e seus aliados iriam recorrer em todas as 
instâncias possíveis5.

5. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/08/31/veja-a-
integra-do-pronunciamento-de-dilma-apos-impeachment.htm. Acesso em: 21 jun. 2020.
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A imagem de Dilma na mídia

Ao longo de 2016, diversas fotografias e charges da ex-presidenta 
foram veiculadas na mídia, a maioria delas contribuindo para a cons-
trução de uma imagem vinculada a significados negativos. Enquanto 
alguns sites e a revista Carta Capital se posicionaram abertamente a 
favor da ex-presidenta e contra o impeachment, grande parte dos meios 
de comunicação do Brasil adotou um discurso que legitimava a retirada 
de Dilma do poder, empregando diversas estratégias retóricas, entre 
elas, o uso de certas formas visuais que serão aqui verificadas.

Antes de analisarmos as formas visuais propriamente ditas, vamos 
fazer um breve resumo de como Dilma Rousseff foi retratada ao longo 
dos anos pela mídia, desde que se tornou ministra da Casa Civil. 
Essas representações também influenciaram (e influenciam até hoje) a 
produção de sua imagem pública.

A maior parte dos artigos publicados com esse fim tratou a ex-presi-
denta como uma gestora forte, mas dura, sendo algumas vezes associada 
à corrupção, principalmente no caso da compra da refinaria de Pasa-
dena6. Outras vezes, ressaltou-se sua força e resistência e as dificuldades 
por ela enfrentadas por ser mulher em um cargo de poder em uma 
sociedade predominantemente machista. Gadret (2010) observou que a 
imagem de Dilma no Jornal Nacional, durante o período em que ainda 
não era candidata, estava relacionada à ideia de competência, apesar de 
já haver alguma desconfiança em relação ao seu trabalho no governo.

França e Corrêa (2012) constataram que, durante sua primeira 
campanha à Presidência, Dilma foi tratada de maneira depreciativa pela 
mídia, devido ao fato de ser mulher. Antes de ser indicada como presi-
denciável, sua presença nos meios de comunicação era discreta, e sua 
imagem era “de alguém com perfil técnico, uma mulher séria, severa e 
não envolvida com a corrupção” (FRANÇA; CORRÊA, 2012, p. 2).

6. Em 2006, a Petrobras comprou uma refinaria de petróleo em Pasadena, Texas (EUA). Essa 
compra, levantou suspeitas de superfaturamento e evasão de divisas na negociação. Mas o caso 
ganhou ainda mais repercussão porque, na época, quem presidia o Conselho de Administração 
da estatal, que deu aval à operação, era a então ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Veja 
mais informações em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/03/entenda-compra-
da-refinaria-de-pasadena-pela-petrobras.html. Acesso em 13 maio 2020.
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À medida em que sua candidatura ganhava força, seus traços “mascu-
linos”, como assertividade, objetividade e dureza, passaram a ser desta-
cados, como uma espécie de crítica por ela não se encaixar no modelo da 
representação dominante da mulher na sociedade brasileira, associada a 
“tarefas de reproduzir, criar, educar” (FRANÇA; CORRÊA, 2012, p. 4). 
As autoras concluem que a cobertura midiática se mostrou fortemente 
marcada por uma perspectiva de gênero.

Opinião semelhante à de Fernandes (2012), que também se interessou 
pela construção da trajetória de Dilma à Presidência do Brasil e que, para 
desenvolver seu trabalho, analisou as principais notícias veiculadas pela 
mídia relacionadas à candidata. Segundo a pesquisadora, na cobertura 
do período pré-eleitoral, a mídia deixou de lado sua participação efetiva 
no cenário político brasileiro, em que atuou ao lado de Leonel Brizola na 
reestruturação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), para dar destaque 
a sua atuação como uma líder guerrilheira contra a ditadura.

Intrigado pela percepção de que havia "boa vontade" com Dilma por 
parte da mídia e de setores tradicionalmente críticos ao PT, Vaz (2013) 
analisou as colunas de Dora Kramer (O Estado de S. Paulo) e de Eliane 
Cantanhêde (Folha de S. Paulo), no período de janeiro de 2011 a março 
de 2012. Nesse período, o pesquisador constatou que a boa vontade com 
relação a presidenta “estava vinculada ao fato dela não ser Lula”, ou seja, 
seu comportamento e forma de governar eram avaliados como diferentes 
daqueles utilizados por seu antecessor, considerados por essas colunistas 
como "práticas altamente danosas à política e às instituições democráticas", 
que, portanto, deveriam ser banidas da vida pública (VAZ, 2013, p. 151).

Ao analisar 24 editorias de O Estado de S. Paulo, Mont’Alverne e 
Marques (2013, p. 112) destacam que “o jornal se opôs à Dilma desde 
quando ela era candidata” e que os editoriais continuavam a espelhar 
essa atitude, caracterizando-a como uma gestora “pouco confiável” e 
incapaz de lidar com a crise econômica que havia se instaurado naquele 
momento histórico. Além disso, os editoriais destacam também seu 
caráter autoritário e sua dificuldade para lidar com outros membros do 
governo – o que atrapalharia a realização dos seus próprios projetos.

Lima e Simões (2017) analisaram a construção da imagem pública de 
Dilma pela mídia no final do seu segundo mandato, durante o impeach-
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ment. Segundo as autoras, a economia é um termômetro que baliza boa 
parte dos posicionamentos e, nesse período, sua incompetência para 
a gestão econômica e sua inabilidade política foram apontadas como 
responsáveis pela crise do país. Entretanto, Dilma também foi caracteri-
zada como resistente e corajosa, o que demonstrou uma disputa simbó-
lica na mídia na construção da sua imagem.

Entre as obras analisadas, a maioria publicada após o impeachment, 
é possível perceber abordagens distintas sobre a trajetória de Dilma, que 
ajudaram a construir sua imagem pública de forma bem diversa. Autores 
como Fiúza (2014, 2016) e Araújo (2016) apresentam uma imagem 
caricatural de Dilma, na qual ela é qualificada como inepta e inapta. 
Westin (2017) sublinha a incompetência de Dilma como política, e Bolle 
(2016) destaca sua incompetência como economista. Nesse grupo, todos 
afirmam que a dificuldade da ex-presidenta em se relacionar com outros 
membros do seu próprio governo, da Câmara e do Senado, inclusive da 
imprensa, foi um dos motivos da sua queda.

Por outro lado, autores como Freixo e Rodrigues (2016) defendem 
a ideia de que Dilma foi injustamente afastada do seu cargo. A maioria 
dos artigos do livro que organizaram se concentra em explicar como foi 
realizada a armação de uma estratégia para tirar um governo progres-
sista do poder e as dificuldades enfrentadas por Dilma por ser mulher. 
Dilma é caracterizada como vítima de uma articulação de forças retró-
gradas, com o apoio da grande mídia (golpe branco7). Em “A radio-
grafia do golpe”, Souza (2016) acusa os brasileiros de serem incapazes de 
entender a complexidade do que acontecia no Brasil naquele momento, 
o que servia aos interesses da elite dominante.

Em um grupo intermediário, que questiona a legitimidade da depo-
sição de Dilma, ao mesmo tempo em que faz críticas a sua gestão, 
encontra-se o trabalho de Almeida (2016), secretário de imprensa do 
governo Dilma de 2015 até o final do mandato. O jornalista, que conviveu 
diretamente com a ex-presidenta, a descreve como uma mulher íntegra 
e resistente, mas com dificuldade para o diálogo.

7. “Golpe branco” é um neologismo utilizado para referir-se a uma suposta conspiração ou 
trama que tem por objetivo a tomada do poder do Estado, de modo a operar uma troca da 
liderança política sem o uso de violência, empregando meios parcial ou integralmente legais.
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Singer (2018) e Safatle (2018) também se encontram nesse grupo 
intermediário. Em suas análises, Safatle (2018, p. 141) responsabiliza 
Dilma e seu governo por terem colocado o Brasil na maior crise da sua 
história, admitindo que “a sequência de escândalos de corrupção não foi 
uma invenção da imprensa, mas uma prática normal do governo”. Singer 
(2018, p. 31) concorda com Safatle, ao afirmar que “o caráter errático 
desse governo foi a mão que cavou sua própria sepultura”.

Tipos de Dilma

Os tipos selecionados para discussão neste capítulo foram veiculados 
com muita frequência em 2016, mas já podiam ser notados circulando 
pela mídia desde um ano antes. Em 2015, a observação das quatro prin-
cipais revistas semanais e dos principais jornais brasileiros apontava 
para o surgimento de certas formas vinculadas à imagem da ex-presi-
denta, que passariam a se repetir a partir daí com certa frequência. 
Desde então, ficamos atentos à repetição dessas formas nos diversos 
meios de comunicação, inclusive blogs e jornais da internet, e, a partir 
desse conjunto de imagens selecionadas, escolhemos aquelas que consi-
deramos serem os melhores exemplos daquilo a que nos referimos.

Nas imagens coletadas da ex-presidenta Dilma Rousseff, foram obser-
vadas sua expressão corporal e facial, além da roupa e do cenário no 
qual ela está situada. De modo geral, Dilma é apresentada bem vestida, 
em estilo elegante e sóbrio, sem muitas joias, o cabelo curto, escovado, 
demonstrando cuidado com sua aparência, mas não de forma excessiva, 
como se espera de uma Chefe de Estado tradicional. Seu rosto e linguagem 
corporal, entretanto, sugerem certo cansaço, irritação e/ou mau humor. 
A combinação dessas imagens com os textos a elas associados é funda-
mental para determinar o sentido dos tipos aqui analisados.

A seguir, seguem as análises dos principais tipos visuais por nós 
identificados. No final do capítulo, antes das referências, é possível ao 
leitor consultar quadros nos quais estão relacionadas informações mais 
detalhadas sobre os veículos, os textos relacionados às datas das formas 
visuais analisadas. 
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Tipo 1 - Dilma assentada ao lado de uma cadeira vazia

Nessas imagens, a forma visual que destacamos é Dilma Rousseff 
enquadrada assentada, com uma cadeira vazia do seu lado esquerdo, 
bem vestida, com expressão semelhante ao desagrado, em algumas 
imagens, e de impaciência, em outras. Uma das primeiras vezes em que 
esse enquadramento de Dilma apareceu na mídia foi no portal da Veja, 
no final de fevereiro de 2015. 

Nesse momento, ainda não havia qualquer sugestão explícita de signi-
ficados negativos vinculados a essa imagem. Dois meses depois, uma 
imagem com composição semelhante foi veiculada no Blog 180 Graus e, 
no dia 23 de junho, uma possibilidade interpretativa começou a se eviden-
ciar com a vinculação dessa imagem a seu índice recorde de baixa apro-
vação, apenas 7,7%, sugerindo a ideia de falta de apoio político. A partir 
daí, essa composição foi muito utilizada pela imprensa com esse fim.

O motivo concreto para haver uma cadeira vazia nessas composições, 
contudo, não tem qualquer relação com o distanciamento de Dilma do 
PT ou com seu isolamento político, sendo resultado da organização do 
cerimonial do Palácio do Planalto. Nos eventos ali realizados, é de praxe 
que, depois de realizar sua fala, o/a presidente/a volte ao seu lugar e uma 
outra autoridade, justamente aquela que estava assentada ao seu lado, 
levante-se e vá fazer seu pronunciamento. Resumindo, essa composição 
é um recorte de uma cena protocolar nas cerimônias no Palácio do 
Planalto, como se pode ver na imagem abaixo:

FIGURA 1: Imagem que explica por que Dilma está ao lado de uma cadeira vazia.
FONTE: Agência Sebrae. Foto: Charles Damasceno.
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FIGURA 2A: Imagens de Dilma assentada ao lado de uma cadeira vazia  
veiculadas na internet.

FONTE: Veja; Nexo Jornal; Portal Folha Regional; El País Brasil; GaúchaZH; O Globo. 
Fotos: Ueslei Marcelino/Agência Reuters; Ueslei Marcelino/Agência Reuters; Marcelo 
Camargo/Agência Brasil; Andressa Anholete/Agência AFP; Diego Vara/Agência RBS; 

Givaldo Barbosa/Agência O Globo.
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É importante ressaltar que a expressão de Dilma Rousseff ao lado da 
cadeira vazia, variando entre o desagrado e a impaciência, contribuiu 
para a construção da ideia de que ela estava desconfortável com a situ-
ação. Entretanto, ressalta-se o fato de que o significado que esse tipo 
visual acabou adquirindo se deve, principalmente, aos textos aos quais 

FIGURA 2B: Prints de imagens de Dilma assentada ao lado de uma cadeira vazia 
veiculadas na internet.

FONTE: Ver Figura 2A.
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foi vinculada. Os títulos associados a ela (ver Quadro 1 mais adiante) 
fixavam a ideia de isolamento e de falta de apoio político.

Nessas imagens, a cadeira vazia representava a ausência de pessoas 
ao seu lado: seu isolamento no governo, sem apoio do próprio partido, 
o PT, em decorrência da nomeação de Joaquim Levy como Ministro 
da Fazenda; e do partido do seu vice-presidente, o PMDB, em decor-
rência do rompimento de Dilma com parte da legenda ligada a Eduardo 
Cunha, à época presidente da Câmara dos Deputados. A cadeira vazia, 
ao lado da ex-presidenta, nesse enquadramento, representava a sua falta 
de poder e seu desconforto com essa situação. Alguns enquadramentos 
em que seu mau humor é evidente também podem representar a falta de 
tato pela qual ela era conhecida, o que, nesse contexto, significaria falta 
de habilidade política para manejar seus aliados e adversários.

Se, inicialmente, o fato de ela estar ao lado de uma cadeira vazia não 
tinha nada a ver com sua situação política, mas sim com regras do ceri-
monial do Palácio do Planalto, os textos posteriormente vinculados à 
essa forma visual divulgada pela mídia colaboraram para fixar a ideia 
de que a cadeira vazia ao seu lado significaria seu isolamento político. 
Como diria Barthes (1990), os textos associados a essas imagens contri-
buíram decisivamente para a fixação de um sentido para essa imagem. 
Dilma está sozinha, faltam a ela apoio e poder.

Tipo 2 – Dilma com a cabeça inclinada para baixo

A imagem de Dilma cabisbaixa foi outra composição muito veicu-
lada em capas de revista, jornais, blogs e sites, sofrendo algumas varia-
ções. Em alguns meios, sua imagem foi estampada de frente, os olhos 
semicerrados; em outros, de perfil. Nesse último caso, houve imagens 
que a retrataram em contraluz.

A imagem de Dilma cabisbaixa, enquadrada em plano americano, 
predominantemente de perfil, ajuda a construir a ideia de que ela está 
abatida, enfraquecida. Temos a impressão de uma perda de poder vital, 
que representa sua perda de poder político. Segundo Pease e Pease (2006), 
estudiosos da linguagem corporal, o queixo de uma pessoa apontado para 
baixo indica atitude negativa, que revela desaprovação ou abatimento.
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FIGURA 3: Imagem de Dilma retratada de perfil com a cabeça pendendo para baixo 
veiculada em diversos meios de comunicação.

FONTE: Imprensa Viva; O Globo; Livro “A sombra do poder”; Exame; Hoje em Dia; 
UOL Notícias. Fotos: André Coelho/Agência O Globo; Ueslei Marcelino/Reuters; 

André Coelho (capa do livro); Ueslei Marcelino/Reuters; Ueslei Marcelino/Reuters; 
Dida Sampaio/Estadão Conteúdo; Dida Sampaio/Estadão Conteúdo.
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Na sua versão contraluz, ela sugere que a ex-presidenta não passa de 
uma sombra de quem foi representando a ideia de perda de poder. Os 
títulos associados a essa forma fixam os sentidos associados à perda do 
seu poder político.

Embora menos frequentes, imagens de Dilma de frente, cabisbaixa, 
também foram veiculadas pelos meios de comunicação em geral. As 
imagens por si mesmas expressam claramente seu abatimento, e a razão 
desse desânimo pode ser inferida por meio dos títulos.

FIGURA 4: Imagens de Dilma com a cabeça baixa e contraluz,  
veiculadas na mídia impressa.

FONTE: Época; Veja; O Tempo; Istoé.
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Tipo 3 – Dilma de costas

Na história da arte, uma mulher retratada de costas costuma ter 
conotações claramente sensuais, principalmente se estiver nua – haja 
vista o caso dos famosos nus femininos de Velásquez e Renoir. Retratar 
um modelo de costas tem uma intenção clara de não mostrar sua face, 
dando destaque a suas formas e à linguagem corporal. Esse, contudo, 
não é o caso das imagens de Dilma.

No caso da ex-presidenta, sua imagem de costas produz uma cono-
tação de derrota/fracasso, que contribui para fixar o sentido de que ela 
estaria solitária ao final do mandato. Nessas imagens, novamente, ela é 
representada sozinha, como se estivesse de partida, indo embora, “sem 
olhar para trás”, sem apoio de ninguém. Vale a pena comentar que, no 
dia em que Dilma deixou a presidência, ela não o fez sozinha, sendo 
acompanhada por grande número de aliados que a apoiaram no seu 
último pronunciamento como presidenta (Figura 6). Além disso, apesar 
do desgaste político, ela apresentou sua defesa no Senado, negando as 
acusações e afirmando a injustiça do ato. 

FIGURA 5: Imagens de Dilma com a cabeça inclinada para frente,  
enquadramento frontal.

FONTE: O Estado; Piauí; Exame.
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FIGURA 6: Imagem de Dilma em seu pronunciamento em 31 de agosto de 2016.
FONTE: O Tempo. Foto: Lula Marques/AGPT.

FIGURA 7: Imagens de Dilma retratada de costas na mídia impressa.
FONTE: Jornal Comércio; Diário de Cuiabá; O Povo; Correio Popular; Folha de 

Londrina; Época.
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É interessante que a imagem de Dilma de costas, com um terno femi-
nino de cor vermelha, utilizada pelos jornais Diário de Cuiabá e Folha de 
Londrina, também vai aparecer sugerindo uma saída vergonhosa, como 
se estivesse indo embora sem olhar para trás, ressentida por ter sido 
traída pelos seus aliados. 

A ideia de Dilma de costas está bem expressa na capa do jornal Extra 
e no meme ao seu lado.

FIGURA 8: Imagens de Dilma retratada de costas veiculadas na mídia  
impressa e eletrônica.

FONTE: Jornal Extra; Blog Felipe Moura (Veja).
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FIGURA 9: Imagens de Dilma retratada de costas veiculadas na mídia eletrônica.
FONTE: Época; Água Preta News; O Estado de S. Paulo; O Tempo; O Globo; Época 

Negócios. Fotos: Tomas Munita/The New York Times; Pedro França/Agência Senado.
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Após as análises, notamos que os tipos verificados fazem algumas 
sugestões, as quais estruturamos em um quadro para melhor visuali-
zação e compreensão (Quadro 1).

Tipos de Dilma Descrição O que sugere

Cadeira Vazia
Imagem de Dilma, 

enquadrada em plano 
americano

Isolamento, 
enfraquecimento  

do poder

Cabisbaixa

Imagem de Dilma, 
enquadrada em 

plano americano, 
predominantemente  

de perfil

Abatimento, 
enfraquecimento  

de poder

De costas

Imagem de Dilma 
enquadrada em plano 
geral, de costas para 

 a câmera

Derrota, perda de poder

Os tipos aqui analisados foram veiculados em diversos meios de 
comunicação, por distintas vezes, em um curto período. Isolamento, 
irritação, cansaço e derrota foram as ideias associadas à ex-presidenta 
com o apoio desses tipos.

Algumas possibilidades interpretativas

A partir do século XVI até o XVIII, o rosto entrou no centro dos 
rituais da sociedade civil, das percepções de si, da sensibilidade ao 
outro, reconfigurando as apreensões do público e do privado. Desde 
então, o indivíduo passou a ser indissociável de seu rosto, entendido 
como tradução corporal de seu íntimo, e assumindo a centralidade na 
comunicação entre os homens, tornando-se elemento fundamental na 
retórica da imagem (COURTINE; HAROCHE, 2016).

QUADRO 1: Tipos analisados e sugestões a eles vinculadas.
FONTE: Elaborado pelos autores.
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No caso de Dilma Rousseff, não foram uma nem duas ocasiões em 
que, no período entre 2015 e 2016, as imagens de sua face (e a linguagem 
corporal), ajudaram a confirmar a ideia de uma mulher isolada, irritada 
e abatida. Merecem destaque as polêmicas capas da revista Istoé de abril 
de 2016 e do jornal O Estado de S. Paulo do dia 4 de maio do mesmo ano 
(Figura 10).

Na primeira imagem, Dilma parece estar gritando raivosamente, e 
o título “As explosões nervosas da presidente” antecipa o conteúdo da 
matéria, que trata de seus supostos casos de descontrole emocional. Já 
na capa do jornal, o rosto da então presidenta aparece atrás da tocha 
olímpica, durante o seu acendimento no Palácio do Planalto, sugerindo 
a percepção de que a sua cabeça estava pegando fogo.

Ainda sobre as imagens analisadas neste capítulo, algumas possuem 
referência indireta à iconografia cristã, caso da imagem de Dilma cabis-
baixa, que guarda semelhanças com as imagens de abatimento de Maria 
relacionadas à morte de seu filho, Jesus Cristo. Outras não têm uma refe-
rência tão antiga, na verdade, são bem recentes, mas, mesmo assim, já 
começam a consolidar sua presença no imaginário simbólico nacional, 

FIGURA 10: Imagens de Dilma Rousseff veiculadas na mídia impressa que a  
caracterizam como uma pessoa nervosa.

FONTE: Istoé; O Estado de S. Paulo.
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como é o caso da imagem da cadeira vazia, significando perda de apoio 
político, também utilizada nas representações do ex-presidente Temer e 
do atual presidente, Jair Bolsonaro (Figura 11). Se, nos dias de hoje, esses 
tipos não possuem a mesma estabilidade dos tipos cristãos, eles podem se 
consolidar por sua repetição no tempo histórico, fornecendo um quadro 
de referência analítico dos fatos sociais, políticos e históricos.

O fim da Era Dilma

Em 4 de março de 2016, após a condução coercitiva de Lula para 
depor na 24ª fase da Operação Lava Jato, Dilma e Lula voltaram a se 
aproximar. A militância do Partido dos Trabalhadores se reorganizou. 
Mas esses movimentos não foram suficientes para conseguir evitar que, 
em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados, presidida por Eduardo 
Cunha, aprovasse o afastamento temporário de Dilma (ALMEIDA, 

FIGURA11: Imagens de Temer à época em que era presidente, ao lado de uma cadeira 
vazia; e imagem de Bolsonaro, retratado em forma visual semelhante.

FONTE: Notibras; Metrópoles; Blog da Floresta; Canal Rural. Fotos: Edu Andrade/
Fatopress/Agência O Globo; Christian Clavadetscher/Fórum Econômico Mundial.
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2016) dando início ao segundo processo de impeachment no país após a 
retomada democrática nas últimas décadas.

Pouco depois do afastamento, em maio de 2016, a revista Piauí 
publicou, na sua seção Portfólio, uma matéria em que imagens do 
conhecido fotógrafo político Orlando Brito sintetizavam o fim da Era 
Dilma. Intitulada “Fim do caminho”, a matéria ocupou dez páginas, 
sendo oito delas, duplas. Em continuidade à análise das representações 
da ex-presidenta, nosso objetivo aqui passa a ser analisar as imagens 
publicadas pela edição 116 da Piauí, assim como os textos a ela relacio-
nados, procurando entender os discursos propostos por esse conjunto 
de signos e os possíveis reflexos da veiculação desses discursos na 
produção dos consensos da sociedade brasileira.

Apesar de ser uma revista com circulação mais restrita, a Piauí conta 
com grande credibilidade na sociedade, estando entre as dez revistas 
mais admiradas do Brasil por mais de oito anos seguidos8. Além disso, 
venceu o Prêmio Esso de Jornalismo em 2014, tornando-a referência 
para novas gerações de jornalistas. Segundo o mídia kit da revista, são 
produzidos 50 mil exemplares por mês, e estima-se que eles sejam lidos 
por 114 mil leitores, que possuem, na sua maioria (83%), instrução 
superior.

Na matéria produzida por Julia Duailibi, o conjunto de imagens e texto 
pode ser dividido em duas partes: a primeira é composta pela imagem da 
face de Dilma e duas fotos em que ela pedala uma bicicleta, junto a um 
texto explicativo, escrito pela jornalista. Acompanhadas de um texto, as 
fotografias que abrem o ensaio exibem um resumo da crise enfrentada. 
As imagens da bicicleta funcionam como uma explicação para a exaustão 
de Dilma na imagem anterior, estabelecendo uma relação de causa e 
consequência que será detalhada no texto. A seguir, vêm as imagens que 
apresentam linearmente a história da Era Dilma, do triunfo na sua posse 
da primeira eleição até a sua saída do governo. Essas imagens ocupam a 
maior parte das páginas, acompanhada apenas da legenda.

8. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/mídia-
kit-2020.pdf . Acesso em: 11 ago 2020.
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Exaustão e bicicletas

Quando a matéria foi publicada, em maio de 2016, o impeachment 
ainda não estava consolidado. Mesmo assim, muitas revistas e sites 
começaram a publicar suas visões resumidas do que teria sido o governo 
Dilma até aquele momento. Em sua versão, a Piauí estampou o rosto 
da ex-presidenta em primeiríssimo plano na página de abertura, com 
uma expressividade que tem grande potência para causar no leitor forte 
impacto emocional.

O contraste entre luz e sombra e seu enquadramento acabam por 
sugerir uma extraordinária força trágica a essa imagem. Tal tragici-
dade será reforçada pelo título da matéria, em que se lê em caixa alta: 
“FIM DO CAMINHO”. A frase é vaga, mas impactante, considerando o 
contexto da publicação. A foto da ex-presidenta, associada ao título e ao 
contexto histórico, define o fim do caminho de Dilma à frente do Brasil 
como melancólico e agônico.

FIGURA 12: Imagens da matéria "Fim do caminho", que ocupou  
dez páginas da revista Piauí.

FONTE: Revista Piauí, ano 10, n. 116 (maio 2016).
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O subtítulo, “A agonia de Dilma Rousseff nas imagens de um vete-
rano de Brasília”, reafirma a ideia de sofrimento expressa pela imagem, 
acrescentando uma informação importante, que será entendida pelo 
leitor a partir da leitura do conteúdo do texto verbal: todas as fotografias 
dessa reportagem foram criadas por um mesmo fotógrafo, cujo nome 
está no topo da página: Orlando Brito, e sua legitimidade se encontra na 
sua experiência de trabalho.

FIGURA 13: Início da narrativa, com a primeira parte em destaque.
FONTE: Revista Piauí, ano 10, n. 116 (maio 2016).
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LEGENDA: Em 09 de março de 2015, um dia depois do primeiro 
panelaço, Dilma conversou com jornalistas e deu sinais de que a crise 
havia se agravado ao mencionar, pela primeira vez, o impeachment.

A legenda nos lembra das diversas manifestações populares contra 
o governo, que se acentuaram a partir do segundo mandato, como os 
panelaços9, e chama a atenção para o fato de que a foto foi feita no início 
de 2015 e não próximo à data em que a reportagem foi publicada, como 
somos induzidos a pensar inicialmente.

Chamamos a atenção para o seguinte detalhe: essa primeira imagem 
foi publicada originalmente em cores, como mostra o blog Divergentes, 
do próprio fotógrafo. 

As duas fotos que vêm a seguir ocupam o topo das páginas em que 
estão impressas, com diagramação semelhante à da página de abertura. 
Nessa página dupla, seguinte à página de abertura, identificamos duas 

9. “Panelaço” é o termo adotado para representar uma manifestação popular em que se 
batem panelas e outros utensílios de metal em forma de protesto. O pedido de impeachment 
contra a presidenta do Brasil Dilma Rousseff foi um dos principais motivos de uma série 
de panelaços que ocorreu no país entre 2014 e 2015.

FIGURA 14: Detalhe da face de Dilma na primeira imagem  
da narrativa da revista Piauí.

FONTE: Revista Piauí, ano 10, n. 116 (maio 2016). Foto: Orlando Brito.
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imagens bastante semelhantes, nas quais a ex-presidenta Dilma é retra-
tada em plano geral, contraluz e com um cenário ao fundo bem defi-
nido, sugerindo certa calma e tranquilidade, principalmente na primeira 
fotografia. As imagens possuem o mesmo tamanho e ocupam metade 
das páginas em que estão inseridas. Elas fazem menção às “pedaladas 
fiscais”, medida polêmica, porém utilizada anteriormente por outros 
presidentes, que serviu como base jurídica para o seu impeachment. 
A menção às pedaladas fiscais funciona como uma justificativa para a 
expressão facial sofrida da presidenta exposta na foto anterior.

A ironia está marcadamente presente na imagem em que Dilma é 
retratada “dando suas pedaladas” em frente a um posto onde se lê “Lava 
Jato”, nome da operação policial contra a corrupção, que também contri-
buiu para sua perda de poder político e institucional. No contexto dessa 
reportagem, essas fotografias são usadas como uma espécie de resumo 
das causas da queda de Dilma: as pedaladas fiscais e a Operação Lava 
Jato. Essas duas imagens representariam a causa da expressão facial 
sofrida na primeira foto. Somadas à primeira imagem de Dilma e ao 
texto da repórter, elas formam a primeira parte do ensaio.

A legenda afirma: “Enredada pelas pedaladas fiscais, que embasaram 
o pedido de impeachment, Dilma passou os anos de 2015 e 2016 fazendo 

FIGURA 15: Imagem da face de Dilma veiculada em cores.
FONTE: Blog Orlando Brito. Foto: Orlando Brito.
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dieta e andando de bicicleta, sempre seguida por dois militares e um 
personal trainer”. As imagens, além de involuntariamente irônicas, atuam 
como uma espécie de metáfora perfeita para algo pouco compreensível e 
foram exaustivamente usadas pela imprensa na cobertura da crise.

Poderíamos questionar a ideia de “involuntariedade” das imagens, mas 
preferimos nos concentrar no fato de que esse texto apresenta informações 
esclarecedoras sobre os motivos legais que levaram, se não ao fim, pelo 
menos à agonia do governo Dilma. Há também certa ironia na frase “Dilma 
passou os anos 2015 e 2016 fazendo dieta e andando de bicicleta” – então ela 
não fez mais nada? Não governou? Pelo tom dessa legenda, não. 

O direcionamento do texto verbal?

O texto escrito por Júlia Duailibi apresenta a biografia de Orlando 
Brito, destacando seu conhecimento sobre Brasília, sua experiência e sua 
capacidade de previsão. Nas três primeiras páginas do ensaio, cada foto 
ocupa mais da metade da área da página, e o restante é preenchido pelo 
texto da repórter que, resumidamente, caracteriza as fotos de Brito como 
“premonitórias”. Segundo a autora, “O tempo de Brasília deu a Brito não 
só o domínio dos códigos e da etiqueta no trato com as autoridades, como 
a capacidade de se antecipar a situações.” (BRITO; DUAILIBI, 2015).

Nos últimos parágrafos do seu texto, ela destaca três fotos que consi-
dera as mais reveladoras/potentes: aquela em que “Dilma parece velar o 
próprio governo”, as imagens premonitórias da natureza da relação entre 
Dilma e Temer e a foto da posse de 2011. Sobre as fotografias de Dilma 
e Temer, Duailibi comentou: “Muito antes do rompimento oficial entre 
Dilma e Temer, as fotos já mostravam que ali nunca houve sintonia, no 
máximo tolerância” (BRITO; DUAILIBI, 2015).

Ela também destaca o enquadramento realizado na foto da posse de 
Dilma em 2011, na qual há a sugestão de que apenas o fotógrafo teve o 
feeling para fazer essa composição. Ainda segundo Duailibi, nessa foto, 
o registro, feito na ocasião pela maioria dos fotógrafos, mostrava Dilma 
e Lula se olhando com cumplicidade, mas “No corte de Brito, porém, há 
um terceiro elemento que perturba a harmonia do momento e confere à 
cena outro sentido. É Michel Temer.” (BRITO; DUAILIBI, 2015).
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LEGENDA: Após deixar a presidência com aprovação recorde, Lula passou a faixa 
à sucessora em janeiro de 2011. A vitória de Dilma levou Michel Temer ao Palácio 
do Planalto e consumou o casamento de conveniência entre PT e PMDB, que durou 
seis anos. Em março de 2016, depois de uma relação tensa, marcada por crises, 
desprezo mútuo e traições, o partido aliado finalmente rompeu o matrimônio.

FIGURA 16: Imagens da segunda parte da narrativa em imagens da revista Piauí, 
com destaque para a primeira foto e sua legenda.

FONTE: Revista Piauí, ano 10, n. 116 (maio 2016).
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A fotografia em maior destaque acima (Figura 16) abre a segunda 
parte da reportagem. Cada página dupla a seguir representa um momento 
específico do governo de Dilma Rousseff. Nessa especificamente, optou-
-se por dar destaque apenas a uma imagem que representasse o início da 
Era Dilma, no caso, uma foto da posse em que três importantes atores 
políticos estão representados: Temer, Dilma e Lula, respectivamente.

A legenda nos esclarece sobre a natureza das relações entre eles. Após 
uma campanha na qual Lula usou o seu poder político para alçar Dilma 
novamente à Presidência do Brasil, os dois se cumprimentam num ato 
bastante simbólico, repetindo o gesto de comemoração utilizado na 
vitória anterior e durante as duas campanhas disputadas por Dilma 
Rousseff, em que Lula levanta o braço de Dilma como em um passo 
de dança. Essa forma/tipo representa a força da aliança entre os dois. 
É interessante lembrar que essa imagem foi repetida na posse de Lula 
como ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma. Mas, nessa cena, 
principalmente Lula não expressa a mesma alegria que se vê nos outros 
tipos, provavelmente, prevendo o que viria a seguir10.

10. No dia seguinte a Lula ser empossado como ministro da Casa Civil, o ministro da 
Justiça, Gilmar Mendes, invalidou o ato, alegando que, ao aceitar o cargo, Lula pretendia 
fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato. Disponível em: http://g1.globo.
com/politica/noticia/2016/03/gilmar-mendes-suspende-nomeacao-de-lula-como-
ministro-da-casa-civil.html. Acesso em: 21 jun. 2020.

FIGURA 17: Comparação entre as imagens de comemoração e aliança entre  
Dilma e Lula, em diferentes momentos.

FONTE: Mosaico elaborado pelos autores a partir de buscas na internet.
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Na imagem de Orlando Brito (Figura 16), Temer é enquadrado 
distante da festa dos dois amigos. Ele aplaude, mas sua expressão é 
ambígua – orgulho, satisfação, inveja? Talvez hipocrisia? O ângulo 
do enquadramento sugere que Temer observa à distância o momento 
de vitória entre Dilma e Lula; ele aplaude os dois, mas, no futuro, vai 
contribuir para articular a saída de Dilma do poder para assumir seu 
lugar (razão pela qual Temer será representado em diversas caricaturas 
como “amigo da onça”).

O texto da legenda aponta para um desgaste que estaria sendo pres-
sentido na foto, como se a imagem previsse a futura articulação de Temer 
para retirar Dilma do poder. Na primeira parte da matéria, Duailibi inter-
pretou essa foto da seguinte maneira: “É Michel Temer. Em pé, ao mesmo 
tempo próximo e distante de tudo, o vice aplaude o casal. As mãos rígidas 
e a posição dos braços sugerem um aplauso contido, em sintonia com o 
sorriso à meia-boca e o olhar fulminante” (BRITO; DUAILIBI, 2015).

A partir do enquadramento escolhido, a legenda propõe para Lula e 
Dilma a ideia de união, casamento, matrimônio, enquanto para Temer 
são atribuídas as ideias de mistério e inveja. Nesse contexto, temos a 
impressão de que o “casamento” entre Temer (PMDB) e Dilma (PT) é de 
conveniência, e que o verdadeiro “amor” da presidenta é Lula. Eles se dão 
as mãos como prontos para dançar a valsa comemorativa do casamento. 

É possível que essa imagem da posse de Dilma, que enquadra apenas 
os três políticos, tenha sido editada para essa reportagem porque, dentre as 
diversas fotografias veiculadas à época nos meios de comunicação de massa 
e nas redes sociais, não conseguimos identificar enquadramento seme-
lhante. As composições variaram basicamente entre um enquadramento 
mais geral, que permitia ver todos que participavam da cerimônia, ou um 
recorte mais fechado na cena, em que apenas Dilma e Lula são visíveis.

Nossa pesquisa na internet não encontrou qualquer registro de uma 
imagem que tenha enquadrado, na mesma cena, apenas os três políticos, 
como vemos na foto desse ensaio de Orlando Brito. A única fotografia de 
Orlando Brito sobre a passagem da faixa durante a posse disponível na 
internet é a que está publicada no seu site, na qual a esposa de Lula também 
está presente (essa é a imagem mais recorrente sobre a posse de Dilma).
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A relação com Temer

O distanciamento de Temer em relação a Dilma, esboçado na foto 
da página dupla anterior, vai ficando mais evidente nesse conjunto 
de quatro imagens que se seguem (Figura 19). Essas quatro imagens 
procuram ser um resumo do tipo de relação existente entre Dilma e 
Temer, especialmente no segundo mandato da ex-presidenta.

A relação entre os dois, que nunca foi além de cordial, deteriorou-
-se consideravelmente após Temer apoiar o impeachment de Dilma. A 
partir desse momento, a presidenta e o vice se encontraram apenas em 
cerimônias formais, nas quais o protocolo exigia a presença de ambos. 
Nesses eventos, trocavam poucas palavras. Nessas quatro imagens em 
que a relação entre Temer e Dilma é “discutida” visualmente, podemos 
perceber que eles não trocam olhares, dando a impressão de distancia-
mento e desconforto entre os dois; Temer é retratado com a cabeça baixa 
em duas fotos, como se ignorasse Dilma. Ao enviar uma carta a ela, que 
foi "vazada" para a imprensa, expressando seu desagrado com sua função 
no governo, Temer deixou clara a existência de uma disputa pelo poder. 

FIGURA 18: Foto da posse veiculada no site Os Divergentes,  
que inclui dona Marisa.

FONTE: Site Os Divergentes. Foto: Orlando Brito.
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LEGENDA: A relação entre a presidente e o vice sempre foi fria e formal, 
pontuada por desconforto. Temer ressentia-se de não participar da gestão, 
enquanto Dilma via nele e seu entorno um elemento de perturbação do 
governo. A crise escancarou a distância entre os dois e levou Temer a vazar 
uma carta à presidente, na qual reclamava de coisas comezinhas e dizia ser 
tratado como peça decorativa.

A legenda reafirma o que as imagens sugerem, definindo a relação 
entre a presidenta e seu vice como fria e formal, o que pode ser notado 
principalmente na foto inferior do canto esquerdo, em que o descon-
forto é evidente na expressão dos seus rostos. Na imagem do canto infe-
rior direito, Temer é representado em segundo plano, reforçando a ideia 
do tipo de relação de poder que existia entre os dois. A forma do canto 
superior direito em que Temer vai para um lado e Dilma para outro, 
também foi usada para representar a oposição entre Dilma e Aécio 
Neves (PSDB), durante a disputa presidencial de 2014 (figura 20).

FIGURA 19: Mosaico elaborado pelos autores que retrata a relação entre Dilma e Temer.
FONTE: Revista Piauí, ano 10, n. 116 (maio 2016).



IMAGENS DO PODER86

Liderando, mas sozinha

No conjunto de imagens dispostas verticalmente à esquerda (Figura 
21), há a sugestão de uma sequência narrativa em que Dilma sai do 
carro, anda pela Esplanada dos Ministérios até chegar a uma sala e se 
assentar ao lado de uma cadeira vazia. As duas primeiras fotos eviden-
ciam seu poder: ela caminha à frente, liderando um grupo de homens. 
Há alguém para abrir a porta para ela e para protegê-la do sol. O final 
da sua caminhada, porém, é solitário, assentada ao lado de uma cadeira 
vazia. Essa forma, como já comentamos, foi utilizada com o objetivo de 
sugerir sua perda de poder.

FIGURA 20: Imagens de Temer e Dilma nas quais são retratados em direções opostas e 
imagem em que a mesma forma foi utilizada para representar Dilma e Aécio.

FONTE: Mosaico elaborado pelos autores a partir de buscas na internet.
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LEGENDA: À medida que o quadro político se deteriorou, a cabeça baixa de Dilma foi se 
tornando uma constante. Às vésperas do impeachment, durante cerimônia no Planalto, ela 
parecia velar o próprio governo, ao lado de Aloízio Mercadante, que havia deixado a Casa 
Civil para assumir a Educação após pressão de Lula e do PMDB, e do ex-titular da Ciência 
e Tecnologia, Celso Pansera.

Desconfortável, mesmo na companhia de aliados

A foto de maior dimensão da página enquadra Dilma e seus dois 
ministros, Aloízio Mercadante11 e Celso Pansera, em uma cena que 
sugere tristeza. Os traços fisionômicos do rosto de Dilma revelam uma 
certa introspecção psicológica, do qual emerge um caráter melancólico, 
espelhado por aqueles ao seu lado. É possível perceber uma sensação de 
desânimo na linguagem corporal dos três, como se estivessem em um 
velório, impressão fixada pela legenda. 

11. O ministro Mercadante era conhecido pela sua baixa capacidade de negociação e 
rejeição pelos outros partidos. A manutenção de Mercadante no cargo, sem dúvida, 
contribuiu para aumentar o desgaste do governo com os outros grupos políticos. 

FIGURA 21: Imagens de Dilma “esperando o fim do seu governo”.
FONTE: Revista Piauí, ano 10, n. 116 (maio 2016).
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Novamente, podemos perceber o acionamento de um tipo que já 
comentamos anteriormente, aquele em que Dilma é retratada de cabeça 
baixa, olhando para o chão, desanimada, como se estivesse abatida e 
simbolizando sua perda de poder (físico, inclusive). Sozinha ou junto 
a outras pessoas, o seu sentimento parece ser de solidão e tristeza. A 
imagem mostra Dilma entre Mercadante e Pansera, personagens políticos 
que, naquele momento, não possuíam grande capital político, apesar de 
ocuparem cargos importantes no governo. Pansera tem o olhar perdido, 
e Mercadante espelha a cabeça baixa de sua chefe. É como se todos espe-
rassem assentados pelo fim do governo, impressão fixada pela legenda.

A legenda chama a atenção para a cabeça baixa de Dilma, indício de uma 
derrota que se vislumbrava próxima. O texto esclarece o local (Planalto) 
e o motivo (uma cerimônia), mas não conta ao leitor de qual cerimônia 
se trata, nem quem são aquelas mulheres atrás de Dilma. Ao ressaltar a 
cabeça baixa de Dilma e trazer o significante “velório”, a legenda contribui 
para reforçar ainda mais a ideia de morte, de fim ou de fracasso definitivo 
do governo. O comentário sobre Aloízio Mercadante evidencia a fraqueza 
de Dilma e a influência de Lula (e do PMDB) no governo, contribuindo 
ainda mais para reificar uma imagem de fraqueza da ex-presidenta. 

Uma informação importante sobre essa imagem, omitida pela revista, 
é que o enquadramento dos três políticos, como se estivessem espe-
rando “o fim do governo”, não corresponde de forma alguma ao espírito 
do evento ali documentado. Essa imagem foi realizada no dia 12 de abril 
de 2016, por ocasião do Encontro da Educação pela Democracia, no 
Palácio do Planalto. O principal objetivo desse evento, que reuniu enti-
dades da área como o Fórum Nacional de Educação (FNE), foi apoiar 
Dilma e seu governo. Nesse acontecimento, o espírito que predominou 
foi o oposto ao que a imagem escolhida e a legenda da imagem apre-
sentaram – esse episódio está ricamente documentado na internet com 
imagens alegres e animadas de Dilma e seus aliados (Figura 22).
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O abraço de despedida?

A imagem a seguir não nos apresenta as faces de Lula e Dilma, o que 
dirige nossa atenção para o abraço afetuoso entre os dois (uma cena 
mais íntima do que a foto do triunfo). Durante a campanha da primeira 
eleição de Dilma Rousseff, o abraço carinhoso entre ambos era uma 
cena comum e foi, diversas vezes, estampado pelos meios de comuni-
cação. O abraço é um gesto íntimo, especialmente comum para os povos 
de origem latina. Algumas vezes é formal, mas, geralmente, é bem repre-
sentativo/expressivo de afeto.

FIGURA 22: Imagens do Encontro da Educação pela Democracia no  
Palácio do Planalto.

FONTE: Mosaico elaborado pelos autores a partir de buscas na internet.
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LEGENDA: Em março, Dilma deu posse a Lula na Casa Civil, 
contribuindo para acelerar a crise e o fim do governo; a relação entre 
criador e criatura foi de altos e baixos durante o mandato dela.

A imagem, nesse contexto, expressa afeto. Apesar de o abraço não 
ser novidade como tipo/forma, durante a campanha, foi muito utilizado 
para representar a relação entre Dilma e Lula, além de ter grande efeito 
no eleitorado, sugerindo confiança de Lula em Dilma.

Esse tipo foi frequente durante as campanhas para eleição e reeleição de 
Dilma e durante a sua posse. Em alguns momentos do segundo governo, 
entretanto, Dilma deixou a zona de influência de Lula e eles se afastaram. 
Por outro lado, após a prisão coercitiva de Lula e a aprovação do impe-
achment na Câmara dos Deputados, eles voltaram a ficar próximos. No 
contexto da narrativa criada pela revista Piauí, essa imagem aludia à 
reconciliação com Lula e seu apoio naquele momento difícil.

FIGURA 23: Imagem de Lula e Dilma se abraçando.
FONTE: Revista Piauí, ano 10, n. 116 (maio 2016). 
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Essa forma antiga no universo simbólico ocidental pode ter como 
objetivo caracterizar a natureza afetiva da relação entre os dois líderes. 
Na narrativa da revista, não há uma imagem que representa o rompi-
mento que houve entre eles no final de 2014, mas, se considerarmos tal 
fato, esse abraço torna-se ainda mais representativo, porque sugere que 
Dilma, no momento de maior esvaziamento do seu poder, recebeu o 
apoio do ex-presidente. Lula esteve presente no triunfo e no fracasso, na 
alegria e na tristeza.

A legenda na Figura 23 acrescenta às informações visuais dados sobre 
a instabilidade das relações entre Dilma e Lula, especialmente durante 
o início do segundo governo, reafirmando a ideia de perda de poder 
político tanto de um quanto de outro. A escolha dos termos criador e 
criatura tem um sentido simbólico depreciativo e ajuda a definir qual é 
o posicionamento da revista a respeito da ex-presidenta Dilma Rousseff.

O fim de um ciclo

A fotografia de encerramento dessa matéria (Figura 25) tem um papel 
retórico importante ao apresentar, no último quadro, Dilma descendo 

FIGURA 24: Diversas imagens de Dilma e Lula se abraçando.
FONTE: Mosaico elaborado pelos autores a partir de buscas na internet.



IMAGENS DO PODER92

a rampa do Planalto, logo após o abraço de Lula. A escolha sugere ao 
leitor que o governo de Dilma teve um encerramento triste, no qual a 
ex-presidenta, esvaziada do seu poder político, teve que descer a rampa 
sozinha (e ir embora). Essa sugestão visual confirma o argumento insi-
nuado direta e indiretamente durante toda a reportagem. Entretanto, 
como é reforçado pela legenda, ainda faltavam sete meses para a concre-
tização do impeachment, e no dia da sua saída recebeu apoio de boa 
parte da militância do PT.

LEGENDA: No dia 1º de janeiro de 2016, Orlando Brito flagrou Dilma 
descendo sozinha do terceiro para o segundo andar do Planalto: “Era uma 
cena raríssima. Sempre tinha alguém na frente ou atrás dela”.

A legenda comunica, para aqueles mais atentos, que essa imagem foi 
feita antes da consolidação do impeachment, portanto, representaria 
apenas a solidão de Dilma – não sua saída literal, que é sugerida pelo 
contexto. Entretanto, segundo a disposição das imagens no espaço da 
reportagem, a ideia que predomina é de que não só ela já saiu (desceu a 

FIGURA 25: Foto de encerramento da reportagem da revista Piauí.
FONTE: Revista Piauí, ano 10, n. 116 (maio 2016).
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rampa), como saiu sozinha e enfraquecida, o que não condiz com o que 
aconteceu. Como vimos neste capítulo anteriormente, Dilma deixou o 
cargo de cabeça erguida, realizando uma fala cercada de aliados.

Algumas possibilidades interpretativas

Alguém que faça uma leitura rápida da reportagem analisada, privi-
legiando as imagens e as legendas, pode concluir que o período em que 
Dilma governou o país foi marcado por uma disputa de poder entre 
ela e o seu vice, e que o fim do seu segundo mandato se deu devido à 
perda do seu poder político. Também seria possível concluir que o fotó-
grafo Orlando Brito tem “poderes premonitórios”, sendo capaz de intuir, 
com grande antecedência, o golpe orquestrado por Temer contra Dilma 
Rousseff, e registrá-lo em suas fotos.

Se esse leitor voltar ao texto da repórter que assina a matéria, encon-
trará esse mesmo conjunto de ideias, os mesmos discursos, reafirmando o 
que está veiculado nas imagens e nos textos associados às essas imagens. 
Entretanto, uma rápida pesquisa na internet pode revelar aspectos inte-
ressantes sobre essa reportagem, como o fato de que, se não todas, pelo 
menos a maioria das fotos utilizadas sofreu algum tipo de manipulação – as 
alterações vão desde a escolha das cores, a seleção das imagens, passando 
pela ordem em que são inseridas nas páginas da revista, o tamanho de 
cada uma e até mesmo a edição de algumas delas. É bem provável que 
essas alterações tenham sido realizadas para validar a narrativa sugerida 
pelo enfoque editorial traduzido no texto verbal da jornalista.

Se essas constatações podem surpreender alguns leitores, aos pesqui-
sadores da área não deverá causar espanto. Como já comentado na 
Introdução, os meios de comunicação, entre eles a revista Piauí, não 
veiculam “a verdade”, mas produzem discursos que pretendem se fazer 
valer como verdadeiros e, dessa forma, contribuem para a formação de 
um consenso capaz de criar, reafirmar ou negar certos saberes e práticas 
sociais. 

Dilma e Lula foram responsáveis por vários tipos da campanha até o 
final do governo da ex-presidenta. O gesto da vitória e o abraço foram 
dois desses tipos que mais se destacaram e que, inclusive, foram utili-
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zados na narrativa da revista. É importante destacar que esses tipos 
ficaram um pouco sumidos da mídia em 2015-2016, visto que os dois se 
afastaram e também porque havia interesse dos meios de comunicação 
em reforçar o seu isolamento político.

Assim, em vez de aparecer abraçando Lula ou outros aliados, ela 
passou a ser mostrada ao lado de uma cadeira vazia. Houve um desapa-
recimento de imagens que mostravam Dilma como uma pessoa afetiva, 
o que nos parece acontecer em função do desejo de certos meios de 
comunicação em fixar a sua representação de alguém mal humorada que 
lida mal com o trato diário das pessoas. 

Essas diversas constatações reforçam a necessidade de se investir mais 
recursos e atenção no aperfeiçoamento da capacidade crítica da leitura 
da imagem, estendendo esses esforços para além dos cursos de Comuni-
cação, que formam futuros profissionais da imagem e do discurso. Acre-
ditamos que faz mais sentido investir na formação de leitores críticos, 
que sejam capazes de interpretar textos multimodais, do que esperar 
que, em algum momento, os meios de comunicação (tradicionais ou 
não) passem a veicular apenas notícias verdadeiras, ou mesmo neutras 
– como se isso fosse possível.

Dentro desse processo de aperfeiçoamento de estratégias e ferramentas 
para melhor compreender os discursos veiculados nos meios de comu-
nicação social, a internet pode se constituir importante recurso. Usar a 
internet como fonte única de produção da verdade poderá levar ao mesmo 
erro daqueles que se informam exclusivamente via meios de comunicação 
tradicionais; por outro lado, usá-la como ferramenta para comparar com 
as informações veiculadas nos meios tradicionais e percebê-la como mais 
um lugar de veiculação e disputa dos discursos pode ser bastante útil para 
entender como se formam os consensos em uma sociedade.

Por fim, considerar e comparar os diversos tipos de fontes de infor-
mação disponível não irá conduzir o leitor em direção à verdade “única”, 
universal, mas à percepção de como os discursos se articulam e se encon-
tram em disputa, tentando fazer valer uma verdade sobre as outras.
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Considerações finais

Neste capítulo, analisamos imagens de Dilma Rousseff veiculadas na 
mídia brasileira em 2015 e 2016, mais especificamente, certos tipos figu-
rativos da então presidenta; e uma retrospectiva dos seis anos do seu 
governo publicada pela revista Piauí em 2016. Na segunda análise, além 
da atenção dispensada aos tipos veiculados, concentramo-nos também 
na análise dos resultados produzidos pela escolha de certos enquadra-
mentos em detrimento de outros, para compor a síntese da Era Dilma.

A partir desse conjunto de análises, foi possível perceber que os 
enquadramentos utilizados para a produção, edição e publicação dessas 
fotografias, longe de apresentar a “realidade nua e crua dos fatos”, como 
sustentam alguns meios de comunicação, apresentam um ponto de vista 
depreciativo sobre a ex-presidenta e seu governo.

Os tipos figurativos de Dilma avaliados na primeira análise reforçam 
ideias de isolamento, irritação, cansaço e derrota associadas à ex-presi-
denta. Já a retrospectiva publicada pela Piauí apresentou uma seleção e 
edição de imagens, compondo uma narrativa visual que expressa frus-
tração com relação ao seu governo, também contribuindo para fixar o 
discurso que interpreta seu impeachment como uma ação legítima.

Considerando que a ordem social é de natureza articulatória, 
podemos pensar que a repetição desses tipos visuais nos meios de 
comunicação melhorou a eficácia dos atos discursivos daqueles atores 
interessados em validar o impeachment. Na disputa pela definição de 
uma representação de Dilma Rousseff, as imagens pesquisadas nessas 
duas análises argumentavam discursivamente em favor de uma narra-
tiva depreciativa da imagem simbólica da ex-presidenta, contribuindo 
assim para a perda do seu poder geral.

Ao mesmo tempo em que não podemos superestimar o poder desses 
discursos de causar mudanças na sociedade, não podemos nos esquecer 
de que as instâncias produtoras (e veiculadoras) dessas imagens e textos 
não são os únicos atores na disputa pela definição de um consenso 
social. O que é possível afirmar é que, na arena social para disputa pela 
fixação de uma ideia, essas imagens e textos, na medida em que repeti-
damente apresentaram ideias negativas sobre o governo de Dilma Rous-
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seff, ajudaram aqueles atores que classificaram esse acontecimento como 
um impeachment legítimo.

Ainda que a pesquisa de imagens aqui apresentada tenha sua ampli-
tude limitada, mostra-se relevante por contribuir não apenas para a 
compreensão do processo de construção e consolidação do impeach-
ment, como também para o melhor entendimento da ação de certos 
atores sociais nesse período. Também acreditamos que é válida a catalo-
gação desses tipos figurativos, porque o estudo de como se dá a formação 
e repetição dos tipos em uma sociedade possui grande potência herme-
nêutica, ajudando a compreender melhor os meios de comunicação 
que os produziram e a sociedade que os consumiu, bem como se deu 
sua utilização por um ou mais atores sociais para veicular, questionar e 
reiterar discursos e práticas do seu interesse.

Ponderamos que a utilização desses tipos figurativos fez parte da 
estratégia do grupo de atores sociais que pretendeu universalizar a ideia 
de que o impeachment foi legítimo – consolidando, mesmo que tempo-
rariamente, esse consenso. 

Outro ponto relevante de nosso trabalho é apontar caminhos para 
pesquisas que complementem este estudo. Um possível desenvolvi-
mento para a pesquisa relativa aos tipos figurativos na política brasi-
leira seria verificar se essas formas utilizadas para enquadrar Dilma 
Rousseff continuarão a ser utilizadas pelos meios de comunicação para 
representar os próximos presidentes. Se isso ocorrer, esses tipos podem 
continuar desenvolvendo sua trajetória histórica e antropológica, vindo 
a ser incorporados ao universo simbólico nacional, transformando-se 
em uma Nachleben.

Outro desenvolvimento pertinente seria comparar os tipos aqui anali-
sados com as imagens veiculadas pela mídia durante o primeiro governo 
de Dilma Rousseff, com o intuito de detectar semelhanças e diferenças 
entre os tipos visuais utilizados pelos principais meios de comunicação, 
tanto em seu primeiro, quanto em seu segundo mandato. A partir de 
uma pesquisa informal, nossa hipótese é de que, nos primeiros quatro 
anos da Era Dilma, houve a divulgação de outra qualidade de imagens 
sobre a ex-presidenta, muitas delas, inclusive, associadas a uma postura 
afetivamente positiva.
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Para encerrar, reconhecer que as imagens carregam formações discur-
sivas e que, portanto, são políticas, é de suma importância não apenas 
para a compreensão do jogo político envolvido no enquadramento e na 
veiculação das imagens, mas também para a formação de uma crítica 
capaz de identificar e combater imagens portadoras de discursos consi-
derados abusivos, que possam colocar em risco a democracia.
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Capítulo 2

Ridículo e corrupto,  
uma imagem recorrente
Os possíveis sentidos elaborados pelo discurso verbovisual  
sobre Michel Temer em capas de revistas semanais  
de informação brasileiras

André Melo Mendes e Janaina Dias Barcelos 

Depois de mais de uma década de governo do Partido dos Trabalha-
dores (PT), o Brasil passou a viver momentos conturbados desde 2014, 
com intensa polarização política, culminando na destituição da presi-
denta eleita Dilma Rousseff, em um processo caracterizado pela contro-
vérsia em relação à sua legitimidade e definido, por muitos, como um 
golpe institucional.

Em agosto de 2016, o vice-presidente Michel Temer assumiu defi-
nitivamente o comando do país, ele próprio acusado de ter articulado 
a queda de Dilma Rousseff e envolvido em acusações de corrupção. 
Muitos atores políticos acreditam que a articulação para colocar Temer 
no poder estava vinculada à tentativa de se diminuir o ímpeto da 
Operação Lava Jato, como mencionamos no capítulo 1 deste livro.

Temer tem uma longa trajetória na política brasileira, apesar de 
pouco conhecido pela população antes de integrar a chapa com Dilma 
Rousseff para a Presidência da República. Cumpriu vários mandatos 
como deputado federal entre 1987 e 2011, sempre filiado ao Partido do 
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Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)1, tendo renunciado à legis-
latura 2007-2011 para assumir a função de vice-presidente, em 30 de 
dezembro de 20102.

No dia 21 de março de 2019, poucos meses após deixar a presidência 
e perder imunidade parlamentar, Temer foi preso pela primeira vez, 
acusado pelo Ministério Público de estar envolvido com o desvio de 
recursos da usina nuclear de Angra 3, sendo solto quatro dias depois3. 
No início de maio de 2019, os desembargadores do Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 2ª região revogaram seu habeas corpus, de maneira 
que, no dia seguinte, o ex-presidente se entregou, sendo preso pela 
segunda vez. No mesmo mês, foi solto novamente, porém em caráter 
provisório e submetido a medidas cautelares, como entrega do passa-
porte e bloqueio de bens.

Com a perda do foro privilegiado a partir de 2019, as denúncias e 
os inquéritos saíram do âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), 
seguindo para a Justiça comum e para a Eleitoral. As acusações são por 
corrupção passiva, obstrução à Justiça, organização criminosa, recebi-
mento de propina e lavagem de dinheiro. Temer nega todas as acusações.

Durante o período em que ocupou a vice-presidência, muito se falou 
na sua condição de “vice decorativo”, inclusive ele se autodenominou 
assim em carta direcionada a Dilma Rousseff poucos dias após o início 
do processo de impeachment, demonstrando desconforto ou descon-
tentamento com seu papel.

Em entrevista à BBC Brasil, o professor Thomaz Pereira, da Fundação 
Getúlio Vargas, explica que existe a ideia de que o vice seria um impor-

1. O PMDB retomou seu nome original, MDB, em dezembro de 2017, numa estratégia 
de rebranding, a fim de assumir nova identidade aos olhos da população, que pudesse 
dissociá-lo dos escândalos de corrupção e das medidas impopulares do governo de Temer. 
A sigla original está associada à oposição ao regime militar e carrega peso histórico ao ter 
aglutinado os movimentos sociais e sindicais nessa resistência. Fonte: https://brasil.elpais.
com/brasil/2017/12/19/politica/1513695154_142381.html. Acesso em: 6 jun. 2020.

2. Fonte: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/mesa/presidencia/galeria-
presidentes/michel-temer-2009-2010. Acesso em: 6 jun. 2020.

3. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/05/11/ex-
presidente-michel-temer-passa-mais-um-dia-preso-na-superintendencia-da-pf.ghtml. 
Acesso em: 28 abr. 2020.
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tante conselheiro do presidente, mas que na realidade nem sempre isso 
acontece, a depender da relação de ambos4. A Constituição define como 
função do vice-presidente substituir o presidente em caso de viagem, 
doença, morte e impeachment, além de ajudá-lo quando convocado a 
missões especais, como presidir fóruns internacionais, por exemplo. 
De acordo com o cientista político David Verge Fleischer, professor da 
Universidade Federal de Brasília, também ouvido pela BBC, Temer foi o 
que menos exerceu essa função de substituição, entre os três ocupantes 
mais recentes do cargo. A escolha do vice para compor a chapa eleitoral 
também tem peso:

Em meio à coligação gigantesca que o líder petista [Lula] articulou 
para eleger Dilma sua sucessora, Temer simbolizava a pacificação 
do PMDB, partido que preside e que tradicionalmente tem uma das 
maiores bancadas no Congresso. Essa aliança garantiria a ela, na te-
oria, certa tranquilidade na relação com o Legislativo. Tranquilidade 
que, paulatinamente, foi dando lugar a um ambiente de animosidade 
crescente – e que levou ao protagonismo o desafeto Eduardo Cunha, 
peemedebista que se transformou no maior algoz do Planalto na tra-
mitação de projetos na Câmara e, no ápice da crise, abriu o processo 
de impeachment. (BRITO, 2015, n.p.)

Considerando o papel relevante da imprensa na construção de subje-
tividades e de modos de olhar para determinados aspectos da realidade, 
é interessante refletir sobre o discurso midiático no período em que foi 
presidente da República.

Neste capítulo, vamos apresentar um estudo focado nos anos 2016 
a 2018, a partir do momento que Temer se tornou presidente, após o 
processo de impeachment de Dilma Rousseff, e quando passou a ter sua 
imagem representada nas capas de revista com grande frequência, até 
o final do seu mandato. Direcionamos nossa análise ao discurso verbo-
visual sobre Temer veiculado nas capas das quatro principais revistas 
semanais de informação no país: Carta Capital, Época, Istoé e Veja. Esse 
gênero – capa de revista informativa – caracteriza-se por apresentar um 
conteúdo temático a partir da pauta da edição, bem como uma forma 

4. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151223_vices_
brasil_ab. Acesso em: 14 jun. 2020.
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de composição, que envolve o discurso verbovisual, com determinado 
tratamento estético.

Para nossa análise, selecionamos capas dessas publicações em que 
Michel Temer foi retratado visualmente, sozinho ou acompanhado, como 
protagonista ou não, desde que assumiu interinamente a presidência, em 
12 de maio de 2016, passando por sua posse, em 31 de agosto do mesmo 
ano, em decorrência do impeachment, até dezembro de 2018, fim do 
mandato. Foram analisadas 58 capas ao todo, nas quatro revistas. Para 
organizar o corpus, elaboramos uma grade com informações, como data 
de publicação, número da edição, imagem da capa e chamada principal, 
que nos permitiu uma visão inicial geral do noss objeto de pesquisa.

Por meio de um método de análise que estuda não apenas aspectos 
dos textos verbais, mas também dos visuais e as relações formais entre 
essas duas linguagens, procuramos estabelecer qual seria a imagem do 
presidente em exercício no Brasil entre 2016 e 2018 construída nas e pelas 
capas de revistas. A partir da observação de sua materialidade expressiva, 
identificamos os possíveis sentidos implícitos e a visão de mundo apresen-
tada por cada revista sobre o então presidente Michel Temer.

Para este estudo, optamos pela abordagem teórico-metodológica 
semiolinguística, que considera o discurso produzido por sujeitos em 
interlocução, a partir de determinadas intenções, numa dada situação de 
comunicação, como propõe Patrick Charaudeau (2005). Portanto, para 
analisar tais discursos, precisamos considerar as instâncias produtora e 
receptora, bem como as estratégias linguageiras empregadas para que a 
troca entre elas se efetive. Esse ato comunicativo acontece em determi-
nada situação, regida por um contrato, que estabelece as regras do jogo 
e, com base no qual, adotam-se estratégias para que ele seja bem-suce-
dido. No caso do jornalismo, o que rege o contrato são os compromissos 
com a veracidade e a credibilidade das informações.

Essa perspectiva discursiva considera um processo de construção e 
configuração de sentidos em que linguagem, ação e influência se rela-
cionam, uma vez que se trata de um movimento realizado por um sujeito 
intencional, que possui um projeto de influência e situa-se em determi-
nado quadro de ação. Além disso, a matéria da forma que contribui para 
essa construção/configuração do sentido é a linguagem, compreendida 
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como sistema social e histórico de representação do mundo, ou seja, 
como forma social de comunicação e significação, envolvendo dife-
rentes sistemas de signos. 

A construção do sentido passaria, conforme a abordagem semiolin-
guística, por meio de um processo de transformação e transação:

Nesse caso, o “mundo a descrever” é o lugar onde se encontra o 
“acontecimento bruto” e o processo de transformação consiste, para 
a instância midiática, em fazer passar o acontecimento de um estado 
bruto (mas já interpretado), ao estado de mundo midiático constru-
ído, isto é, de “notícia”; isso ocorre sob a dependência do processo 
de transação, que consiste, para a instância midiática, em construir a 
notícia em função de como ela imagina a instância receptora, a qual, 
por sua vez, reinterpreta a notícia à sua maneira. Esse duplo processo 
se inscreve, então, num contrato que determina as condições de ence-
nação da informação, orientando as operações que devem efetuar-se 
em cada um desses processos. (CHARAUDEAU, 2010, p. 114)

A partir da compreensão desse mecanismo, é possível buscar veri-
ficar de que maneira, a partir de uma materialidade linguageira (a 
superfície verbovisual da capa), os sentidos podem ser construídos e 
configurados. Desse modo, observamos quais eram as instâncias produ-
toras (as revistas), seu público alvo, a situação da troca e o contrato de 
comunicação estabelecido entre as partes. É relevante perceber também 
que, inserido no espaço midiático da imprensa, o veículo jornalístico se 
apoia em uma linha editorial, regida por interesses tanto sociais quanto 
mercantis e ideológicos, que orientará suas produções. Além disso, para 
que a comunicação se efetive enquanto troca, é preciso que o discurso 
considere um universo partilhado de conhecimentos e crenças pelos 
sujeitos do ato de linguagem, isto é, a instância produtora e a receptora. 

Para nossa análise, também recorremos a Barthes (1990) e sua retó-
rica da imagem, ao considerar os aspectos denotativos e conotativos das 
mensagens linguística e icônica e suas inter-relações. Essa abordagem, 
que entende a linguagem no campo dos signos, permite-nos um olhar 
crítico das mensagens e dos discursos veiculados na imagem fixa bidi-
mensional, considerando tanto a imagem em si, quanto o texto a seu 
redor, bem como a relação entre eles, em determinado contexto.
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Significa, também, que cada elemento na imagem bidimensional 
analisada (cada signo) tem, potencialmente, um sentido próprio, vincu-
lado à sua inserção na sociedade a que pertence, em um certo momento 
histórico. Esse sentido, entretanto, não é fixo e pode variar de acordo 
com os outros elementos (signos) com os quais ele foi combinado, da 
composição de que ele faz parte.

Dessa forma, com base na proposta barthesiana de analisar a mensagem 
conotada e a denotada, tanto no signo verbal quanto no visual e traba-
lhando suas inter-relações, direcionamos nosso olhar às capas selecio-
nadas para descobrir o discurso que elas engendram sobre Michel Temer.

Nesse sentido, compreende-se que, para se apropriar do mundo fora 
de si, o ser humano faz uso de modelos de apreensão baseados em repre-
sentações imperfeitas chamadas signos. Charles S. Peirce, semiótico e 
filósofo pragmatista americano, descreve o signo como algo que está no 
lugar de outro algo, de maneira imperfeita, para uma mente interpre-
tadora potencial (PEIRCE apud PINTO, 1995, p. 50). Os códigos que 
regem os signos são artificiais e variam no tempo e no espaço, de acordo 
com aspectos sociais, políticos e econômicos.

Isso significa dizer que não é possível um contato direto com o 
mundo fora de nós, nem o acesso a uma verdade universal. Essa forma 
de entender o mundo pode ser encontrada nos conceitos desenvolvidos 
por Michel Foucault, especialmente o chamado “segundo Foucault”, 
ou seja, quando esse filósofo passou a utilizar predominantemente o 
método genealógico para identificar e compreender as operações de 
poder e dominação em narrativas totalizadoras da sociedade ocidental 
(BEST; KELLENER, 1991).

Segundo essa abordagem adotada por Foucault (2014, p. 32) nesse 
momento, o regime de verdade não seria fixo, variando de acordo com o 
tempo histórico, de forma que cada sociedade produz seu próprio regime 
de verdade, isto é, “os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 
como verdadeiros”, assim como aqueles que serão desqualificados como 
falsos e reprováveis.

Esse regime de verdade seria limitado pelo que Foucault (2014, p.23-
24) chamou de Disciplinas, ou seja, “os métodos e proposições que deter-
minam aquilo que pode ser considerado como verdadeiro e que estão 
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à disposição de quem quer (ou pode) se servir dele”5. Esse regime de 
verdade, ou a Ordem do Discurso, é que controla o que será considerado 
como o “verdadeiro” do discurso e o que será desqualificado como falso.

Vale a pena destacar que o fato de afirmar que não existe uma 
única verdade não significa dizer que não haja um consenso social que 
influencia a produção de saberes e práticas. Esse consenso é formado 
pelas “verdades” contidas nos discursos vencedores e, raramente, é um 
consenso estável e universal, como apontamos na Introdução deste 
livro. Esse consenso está circularmente ligado a sistemas de poder e a 
instituições que a produzem e a apoiam e a instituições que as impõem e 
reconduzem, como os meios de comunicação (FOUCAULT, 2006).

Assim, o espaço público representacional não é pensado como 
um mapa previamente traçado, com fronteiras fixas e soberanas; ao 
contrário, é móvel, maleável e sofre tensões a todo instante, mesmo 
nos seus alinhamentos mais estáveis. Esse espaço constitui a realidade 
do ser humano e configura-se como verdadeira arena em que agentes 
discursivos estão em constante competição, pressionando para que sua 
verdade prepondere sobre as demais.

Do ponto de vista discursivo, numa perspectiva semiolinguística, os 
sujeitos adotam estratégias na elaboração do discurso, seja ele visual, 
verbal ou verbovisual, para conseguirem atingir seus objetivos dentro de 
um projeto de fala, ou seja, para que o produtor do discurso tenha mais 
chances de que suas intenções sejam alcançadas na troca comunicativa, 
junto à instância receptora.

Uma dessas estratégias é produzir o que Charaudeau (2010) nomeia 
como “efeitos de verdade”: fazer acreditar que algo é verdadeiro, estru-
turando-se em crenças construídas e convicções. A troca comunicativa, 
portanto, consistiria em um jogo de influências em determinada situ-
ação de comunicação, como já apontamos.

O efeito de verdade não existe, pois, fora de um dispositivo enuncia-
tivo de influência psicossocial, no qual cada um dos parceiros da troca 

5. As disciplinas são percepções coletivas que fundamentam a normatização de regras 
e sedimentam a vida ordinária do cotidiano, nunca se separando do imaginário da 
vida social. Elas compõem as infinitas maneiras de compreensão dos fatos, através da 
construção do senso comum (FOUCAULT, 2014, p. 28-34).
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comunicacional tenta fazer com que o outro dê sua adesão a seu universo 
de pensamento e de verdade. O que está em causa aqui não é tanto a busca 
de uma verdade em si, mas a busca de “credibilidade”, isto é, aquilo que 
determina o “direito à palavra” dos seres que comunicam, e as condições 
de validade da palavra emitida. (CHARAUDEAU, 2010, p. 49)

Diante dessas reflexões, Charaudeau (2010) reforça que o discurso 
pode ser entendido como o lugar em que saber e poder se articulam. 
Assim, apesar de ele não citar explicitamente Foucault, percebemos um 
alinhamento entre as ideias de ambos os autores no que se refere a esse 
ponto de vista.

Portanto, as revistas de informação são aqui entendidas como meios 
de comunicação jornalísticos que se propõem, em seu contrato de 
leitura, a apresentar informações verdadeiras. A partir desse pressu-
posto, elas elaboram discursos que são colocados em circulação para 
um públivo amplo. Tais engrenagens integram um cenário, no Brasil, 
de concentração da mídia em poucos grupos, o que não favorece vozes 
dissonantes, nem pluralidade de pontos de vista.

Charaudeau (2010, p. 242) destaca que a complexidade dessa 
“máquina de processar a informação”, ocorre devido à natureza compó-
sita de seus participantes. As instâncias humanas que a produzem são 
portadoras de intencionalidades e construtoras de sentidos, o que pode  
direcionar a construção das informações. Ao mesmo tempo, há uma 
audiência coletiva diversa, que construirá seus sentidos a partir dos 
sentidos propostos pela instância produtora, mas com sua autonomia e 
criticidade, situada num universo de conhecimentos e crenças.

Nesse cenário complexo, o autor reflete sobre a ideia de que as mídias 
manipulariam a opinião pública, discordando da ideia de que manipular 
seria enganar. E ainda destaca o papel relevante da mídia informativa 
no funcionamento das democracias. Afinal a imprensa é um dos atores 
responsáveis por relatar os fatos que acontecem no mundo, circulando 
interpretações sobre tais acontecimentos, propiciando um debate publico 
sobre os mesmos. É preciso considerar que, quando informam, as mídias 
nos impõem suas escolhas dos acontecimentos, tornando visível aquilo, 
e somente aquilo, que optaram por exibir e as agendas – midiática, polí-
tica e cidadã – podem ou não coincidir, já que essas escolhas estão sob 
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pressão da atualidade do fato, do poder político que envolve tanto o acon-
tecimento quanto a empresa jornalística em suas conexões com diferentes 
atores sociais, mais a concorrência (CHARAUDEAU, 2010).

Ou seja, os acontecimentos são selecionados pelos meios de comu-
nicação a partir de determinado enquadramento, conceito que acaba 
perpassando todos os capítulos deste livro, direta ou indiretamente. Esse 
recorte do que vai ser dito e de que modo, influencia na produção dos 
consensos sociais, contribuindo significativamente para a construção da 
realidade em que vivemos, orientando as maneiras de ver, compreender 
e julgar dos sujeitos.

Nas análises das capas de revista que efetuamos, entendemos que 
os enquadramentos são frutos das estratégias de construção e proces-
samento do discurso informativo, do modo como ele será organizado 
em algum sistema de signos, via linguagem, a partir de processos de 
seleção, ênfase, interpretação e exclusão. Essas escolhas impactam a 
cobertura de determinado assunto – no caso Michel Temer –, levando-
-nos a refletir sobre o lugar do jornalismo como chave para interpretar 
processos sociais mais amplos.

As capas de revista foram escolhidas como objeto de nossas análises 
porque se constituem em sínteses desse processo de enquadramento reali-
zado pela imprensa a que nos referimos anteriormente. As capas precisam 
estabelecer uma conexão com seu público-alvo, colocando na mesa um 
discurso que o leitor reconheça e com o qual se identifique. A revista 
também tem em vista aquele que ainda não é seu leitor, mas pode ser 
fisgado pela capa - além de sintetizar aquilo que será apresentado naquela 
edição, a capa precisa atrair o leitor. Na contemporaneidade, esse desafio 
da captação da audiência é ainda maior, com a multiplicidade de plata-
formas e de recursos multimídia, de oferta de conteúdo por diferentes 
produtores, para além da mídia tradicional, e de um usuário que agora 
busca o que quer consumir, é disperso e tem muito mais autonomia.

A produção de sentidos nos meios de comunicação 

Apesar de ainda haver quem insista que os meios de comunicação de 
massa veiculam informações objetivas e neutras, a produção de notícias é 
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uma prática social mergulhada em um campo político, vinculada a um jogo 
de relações de poder, no qual as news magazines brasileiras estão integradas.

Os sistemas de informação, dos quais as revistas Carta Capital, Época, 
Istoé e Veja fazem parte, produzem narrativas que carregam efeitos de 
verdade com grande potência para interferir nos diversos consensos 
porque, como bem destaca Foucault (2014), aqueles discursos conside-
rados verdadeiros pela Ordem do Discurso são capazes de criar saberes 
e práticas. Nesse âmbito, o contrato de veracidade e credibilidade entre 
jornalismo e sociedade reforça esse lugar do discurso verdadeiro da 
imprensa. Neste capítulo, procuramos entender quais os saberes sobre o 
ex-presidente Temer foram produzidos pelas mensagens veiculadas nas 
capas dessas revistas, como elas o apresentam, a partir de quais repre-
sentações e imaginários.

É importante destacar que, no que diz respeito à maneira como 
pensamos a formação dos sujeitos, aproximamo-nos mais do “terceiro 
Foucault”, ou seja, quando esse filósofo deixa de focar no caráter deter-
minista das tecnologias de poder para se concentrar nas tecnologias de 
si, na ética e na liberdade. Nesse momento, sua abordagem do sujeito 
se torna mais “otimista”, o qual deixa de ser pensado unicamente como 
resultado de relações de força e passa a ser visto também como alguém 
capaz de estabelecer práticas próprias de ser (BEST; KELLENER, 1991).

Adotando um pensamento sobre o sujeito que deixa de encará-lo 
apenas como uma ficção, postura típica de correntes de pensamento da 
modernidade (similares ao que se viu no início do processo teórico-
-reflexivo de Foucault), neste capítulo, abordamos o sujeito como 
alguém que não recebe as mensagens veiculadas pelos meios de comu-
nicação de forma passiva, sendo capaz de realizar algum tipo de crítica 
sobre esse conteúdo. Dessa forma, nada garante que a imagem de Temer 
veiculada por esses meios será simplesmente assimilada pelos leitores 
dessas revistas. O efeito visado pela publicação pode ou não coincidir 
com o efeito produzido, de fato, no receptor, uma vez que ele é (co)
construtor dos sentidos. Na mesma perspectiva, admitimos que não é 
possível escapar a alguma subjetividade na interpretação que produ-
zimos, mesmo utilizando um método bem sistematizado.
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Com essas referências teóricas como base, nosso método de trabalho 
consistiu na análise da superfície icônica e dos textos verbais a ela rela-
cionados, além das possíveis interdiscursividades presentes, refletindo 
sobre quais representações poderiam ser mobilizadas a partir dessas 
conexões. Tal procedimento permite compreender os elementos verbais 
e visuais elencados e suas conexões, possibilitando-nos fazer inferên-
cias e estabelecer relações interdiscursivas, em que um discurso remete 
a outro e, assim, produz sentidos direcionados a partir de referências 
partilhadas em um dado repertório sociocultural.

Dessa forma, nosso passo a passo consistiu em verificar os temas da 
capa, compreender o contexto em que se inserem, para, então, partirmos 
ao estudo da materialidade, isto é, observar todos os elementos das capas 
e suas conexões. Tal percurso permite identificar os possíveis sentidos 
implícitos e a visão de mundo apresentada por essa capa. Nessa abor-
dagem, é essencial verificar prováveis interdiscursividades, compreen-
dendo que, embora o enunciado se apresente composto por imagens e 
manchetes, signos aparentemente separados, ele constitui uma unidade 
enunciativa, uma organização interna significativa.

Barthes (1990) nos oferece o suporte para pensar essas relações entre 
o visual e o verbal nas mensagens icônica e linguística por meio da noção 
de fixação. Legendas, títulos e reportagens teriam o papel de conduzir o 
sentido e orientar, em alguma medida, a interpretação, auxiliando a dizer 
“o que é” aquela cena retratada. Assim, as chamadas de capa podem fixar 
ou ressaltar significados diante da polissemia da imagem, bem como 
ativar sentimentos ligados à cena. A mensagem linguística, segundo 
Barthes (1990), seria uma técnica de fixação de uma cadeia oscilante de 
significados que existe subjacente ao significado de dada imagem.

Barcelos (2016, p. 137) resume a proposta metodológica do autor, 
contemplando três instâncias de leitura: “i) cognitiva, nas quais os signi-
ficantes estão localizados no analogon e que dependerá da cultura, do 
conhecimento de mundo; ii) perceptiva, captada imediatamente pela língua 
(verbalização); iii) ideológica ou ética, feita a partir de razões ou valores”. 
Portanto, nossa abordagem de perspectiva barthesiana, considera:

[...] a mensagem linguística como possível orientadora da interpre-
tação; a naturalização da representação em imagens figurativas capaz 
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de velar o caráter construído e escolhido de determinada imagem; e 
a importância dos elementos conotadores (como usos socioculturais 
de objetos, lugares e posturas, citações ou autorreferências, figuras de 
retórica) para a significação. (BARCELOS, 2016, p. 153)

Desse modo, conseguimos verificar a imagem de Michel Temer que 
tais revistas tiveram intenção de apresentar a seus leitores dentro de um 
projeto discursivo, a partir de determinadas estratégias de linguagem. 
Enfim, a análise das capas nos possibilita verificar quais representações 
de Michel Temer foram mobilizadas por esses meios de comunicação 
durante o período do seu mandato como presidente, ajudando a cons-
truir a representação desse personagem da cena política brasileira.

Para a construção dessas representações, uma estratégia relevante é 
buscar signos que remetem a outros discursos, sejam verbais ou visuais, a 
representações outras que integram um conjunto de saberes partilhados 
pela instância receptora, de preferência, ou pela sociedade de forma mais 
ampla, a depender do objetivo de alcance da publicação. Nesse âmbito, 
há imagens e dizeres que sobrevivem na cultura e remetem a algo fami-
liar ao leitor, aspectos pelos quais passamos, em alguma medida, em 
todas as análises deste livro. Manguel (2001), Courtine (2011) e Charau-
deau (2006, 2008-2009, 2013) tratam dessas questões, cada um a seu 
modo, mas estabelecendo conexões em suas abordagens6.

O modo escolhido por Manguel (2001) para a leitura de imagens 
não é sistemático, mas intuitivo e livre, como um ensaio, trabalho que 
conduz com certa poeticidade e que demonstra uma memória discur-
siva e enciclopédica bastante vasta que lhe permite se aventurar nesse 
modelo de análise. Nesse percurso, ele aponta sobre processo de signi-
ficação, em que:

[...] a existência se passa em um rolo de imagens que se desdobra 
continuamente, imagens capturadas pela visão e realçadas ou mode-
radas pelos outros sentidos, imagens cujo significado (ou suposição 
de significado) varia constantemente, configurando uma linguagem 
feita de imagens traduzidas em palavras e de palavras traduzidas em 
imagens, por meio das quais tentamos abarcar e compreender nossa 

6. Os próximos nove parágrafos integram a tese da coautora deste artigo, defendida em 
2016 (ver BARCELOS, 2016).



RIDÍCULO E CORRUPTO, UMA IMAGEM RECORRENTE 115

própria existência. As imagens que formam nosso mundo são símbo-
los, sinais, mensagens e alegorias. (MANGUEL, 2001, p. 21)

A complexidade da imagem fica explícita nas palavras do autor, bem 
como as várias possibilidades de leitura, porque uma série de mediações 
e experiências perpassa a relação espectador/imagem. Sobre o percurso 
para desvendar aquilo que se vê, ele recomenda se deter sobre a super-
fície da imagem e verificar os elementos encerrados naquela moldura, 
além de recorrer a informações contextuais, que ajudam a conduzir a 
leitura e compreender os sentidos possíveis. O autor destaca que nossa 
leitura carrega ecos de outras, já que somos determinados por uma 
iconografia mundial e por uma série de circunstâncias sociais, privadas, 
fortuitas, obrigatórias:

Construímos nossa narrativa por meio de ecos de outras narrativas, 
por meio da ilusão do auto-reflexo, por meio do conhecimento téc-
nico e histórico, por meio da fofoca, dos devaneios, dos preconcei-
tos, da iluminação, dos escrúpulos, da ingenuidade, da compaixão, 
do engenho. Nenhuma narrativa suscitada por uma imagem é defi-
nitiva ou exclusiva, e as medidas para aferir a sua justeza variam se-
gundo as mesmas circunstâncias que dão origem à própria narrativa.  
(MANGUEL, 2001, p. 28)

Essa afirmação nos remete à noção desenvolvida por Courtine 
(2011), batizada de intericonicidade, isto é, as relações entre imagens, 
termo que pressupõe a inscrição de toda imagem em uma cultura visual, 
que inclui uma memória de imagens tanto internas quanto externas que 
são estocadas pelos indivíduos, sejam elas vistas, imaginadas ou impres-
sões de outras imagens.

Gregolin (2008) destaca que as discussões de Courtine (2011) foram 
fundamentais na abertura de caminhos para estudos de materialidades 
não verbais, pois ele lança bases para pensar discursivamente as redes 
de imagens que constituem a cultura e o imaginário. A autora esclarece 
que a semiologia histórica desse autor difere da semiologia estrutural 
clássica por considerar o não verbal em seu funcionamento discursivo, 
superando a base linguística como parâmetro para análise de outros 
sistemas sígnicos. Gregolin (2008) mostra que o autor entende o enun-
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ciado como um acontecimento discursivo, isto é, produzido por sujeitos 
em determinada situação histórica, além de estar inserido numa rede de 
enunciados, seja no contexto atual, seja ao convocar a memória. Dessa 
forma, os sentidos não seriam, a princípio, evidentes, pois derivam 
desses jogos discursivos presentes nas relações entre enunciados.

Conceito que dialoga com essa noção de intericonicidade é encontrado 
em Charaudeau (2006, 2013) ao abordar o que ele nomeia de imagem 
sintoma, aquela imagem já vista que remete a outras imagens, seja por 
analogia formal (semelhança ou pontos de contato entre elas), seja por um 
discurso verbal interposto (algo que já leu ou ouviu relacionado a esse tipo de 
imagem), evidenciando que toda imagem possui certo poder de evocação, 
mas em diferentes graus. Segundo o autor, para uma imagem ter efeito de 
sintoma, necessita ser simples, ter forte carga semântica e portar o que mais 
atinge as pessoas, isto é, dramas, alegrias, sofrimentos e nostalgia, além 
de apresentar recorrência de maneira a se fixar nas memórias. Reiteradas, 
essas imagens passam a ocupar espaço nas memórias coletivas, produzindo 
imaginários ou tomando parte em imaginários já existentes. Esse tipo de 
imagem seria, então, sintoma de eventos dramáticos.

Julgamos, portanto, que tal abordagem se aproxima da noção de inte-
riconicidade e, por conseguinte, de memória visual, de Courtine (2011), 
já que considera tanto as relações entre imagens, quanto a presença delas 
na memória, seja individual ou coletiva. Porém, em um dos encontros 
do Collège Iconique, ao falar sobre a significância, Charaudeau (2008-
2009) trata especificamente do termo intericonicidade, cuja definição se 
aproxima bastante daquela dada por Courtine (2011): 

A significância nasce de um jogo de intertextualidade, a qual chama-
mos também de interdiscursividade que, se no âmbito da linguagem 
verbal pode ser concebida como a relação de texto a texto, no plano 
icônico pode ser considerada como a relação de imagem a imagem. A 
significância das imagens nasce sempre de uma intericonicidade, isto 
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é, de um jogo de remissão de imagem a imagem. (CHARAUDEAU, 
2008-2009, p. 4, tradução nossa)7 

Este texto, sendo posterior àquele em que o autor aborda a discussão 
sobre imagem sintoma, retoma tal noção, relacionando-a com o conceito 
de intericonicidade. A imagem sintoma seria, portanto, aquela imagem 
recorrente por um jogo de intericonicidade e saturada de sentidos, 
na qual studium e punctum se combinam. Nesse caso, recorrendo aos 
conceitos barthesianos, ele aponta que enquanto o studium resulta de 
um trabalho de inteligibilidade, de deciframento, o punctum é aquilo 
que seduz, o que faz tocar imediatamente no poder de sua significância, 
sem palavras (CHARAUDEAU, 2008-2009).

Tanto o conceito de intericonicidade quanto o de imagem sintoma 
dialogam com a noção de Nachleben (WARBURG, 2015), o qual consi-
dera que certas formas visuais semelhantes estariam conectadas poten-
cialmente entre si no universo simbólico compartilhado de uma cultura, 
de maneira não linear, como abordamos na Introdução deste livro, ao 
tratar dos conceitos operadores. Desse modo, as imagens se relacionam 
entre si, constituindo tipos visuais ou figurativos que se repetem ao 
longo do tempo em uma cultura. Essa sobrevivência no universo simbó-
lico de dada sociedade é capaz de influenciar a produção de sentidos nos 
discursos que circulam no meio social.

Entendemos ainda que uma imagem seria perpassada pelo que 
Authier-Revuz (1982) denomina heterogeneidade discursiva, que é a 
presença de outros discursos, oriundos de outras fontes enunciativas. 
Esse discurso pode ser verbal, visual ou verbovisual, enfim, multimodal. 
A autora distingue heterogeneidade mostrada de heterogeneidade consti-
tutiva. A primeira refere-se à presença de um discurso que pode ser iden-
tificado em outro discurso, seja implícita ou explicitamente. No segundo 
caso, o discurso é dominado pelo interdiscurso, ele se constitui nessa alte-

7. “La signifiance naît d´un jeu d´intertextualité. L´intertextualité, qu´on appelle aussi 
“interdiscursivité”, qui peut être conçue sur le plan du langage verbal comme allant de 
texte à texte, on peut la considérer sur le plan iconique comme allant d´image à image. La 
signifiance des images naît toujours d´une inter-iconicité, c´est-à-dire d´un jeu de renvoi 
d´image à image.”
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ridade, considerando que um discurso é composto por várias vozes, como 
apontam as noções de polifonia e dialogismo do Círculo de Bakhtin.

Charaudeau (2008-2009) considera que os termos interdiscursivi-
dade, intertextualidade e intericonicidade se aproximam bastante, dife-
renciando-se pelo tipo de relações que promovem, sendo elas, respec-
tivamente, entre discursos, entre textos e entre imagens. É importante 
ressaltar que o estabelecimento de relações entre imagens depende da 
competência discursiva de quem as vê/lê e que, em alguns momentos, a 
intericonicidade pode remeter também a interdiscursividades. As capas 
de revistas podem recorrer a essas estratégias para identificação do leitor 
com o discurso que elas apresentam.

Como mencionamos na Introdução, os estudos deste livro seguem 
uma proposta de base semiológica, além de trabalharem com objetos 
semelhantes nas análises, que contemplam a imagem de presidentes do 
Brasil na mídia. Todavia, cada capítulo buscou caminhos específicos para 
sua análise, conforme seus objetivos de pesquisa e particularidades, assim 
como o campo de atuação dos coautores, de modo a ampliar a visão sobre 
as possibilidades de analisar discursos verbovisuais.

Imagens de Temer

Em um levantamento preliminar, encontramos outros estudos que 
procuraram, também, verificar a imagem de Temer durante seu governo, 
cientes de que a imagem pública de um político é constantemente foco de 
disputas e enquadramentos. Chagas e Magalhães (2020, p. 72) buscaram 
verificar como essa representação foi construída a partir de imagens que 
circulam nos meios de comunicação, em charges e memes, formatos 
que “exploram as representações da figura do ator político junto a uma 
dada esfera pública”. O corpus da investigação consistiu em 733 charges 
e memes. Os autores apontam que

Nos dois anos em que ocupou a presidência, o político foi alvo cons-
tante de sátiras e recebeu diversas alcunhas nas mídias sociais e fora 
delas. Temer sempre foi, de certa maneira, uma figura carimbada não 
apenas no noticiário político, dada a proximidade que sempre man-
teve da esfera do poder, mas também dos canais satíricos, como as 
charges dos grandes jornais. (CHAGAS; MAGALHÃES, 2020, p. 72).
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Antes de analisar seu objeto, os autores lembram que Temer é, há 
décadas, personagem de charges, e que as representações construídas 
sobre ele sempre carregaram elementos satíricos, como sua figuração 
vampiresca, por exemplo. Chagas e Magalhães (2020) apontam que a 
atuação de chargistas, cartunistas e criadores de memes, como agentes 
midiáticos, é capaz de operar na desconstrução da imagem política que 
os atores políticos buscam emitir, podendo associar-lhes tanto novos 
quanto antigos estereótipos. Aqui, pontuamos que as capas de revistas 
de informação também são capazes dessa atuação, como verificamos 
em nossas análises, ao identificarmos como Temer é figurado negativa-
mente, na maior parte das vezes.

O resultado do estudo de Chagas e Magalhães (2020) apontou 12 
tipos de enquadramentos mobilizados na construção da imagem pública 
de Michel Temer: vice decorativo, golpista, morto-vivo, inapto, ultra-
passado, misógino, conservador, herói salvador da pátria, persona non 
grata, polarização política, estratagema político e outros (para aqueles 
que não se encaixam nos tipos elencados). Veremos que nossa pesquisa 
encontrou algumas similaridades com tais representações.

Lima (2018) também investigou capas das quatro principais revistas 
semanais de informação do Brasil, porém com foco na construção da 
imagem pública de Dilma Rousseff e Michel Temer, a partir de um 
recorte de gênero, durante o processo de impeachment, portanto, 
momento anterior ao nosso recorte, e também nos dez primeiros meses 
de seu governo, após a destituição definitiva da presidenta eleita. A 
autora aponta para uma construção positiva da imagem de Temer em 
relação à chegada de um novo governante ao poder. Compõem o corpus 
51 edições das revistas, selecionadas a partir do conteúdo da capa, com 
análise de textos internos (editorial, reportagem, coluna e artigo).

Em suas reflexões, a autora destaca que

Essas imagens visuais e mentais são construídas a partir da cosmovi-
são 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 efei-
tos sobre a opinião pública, sobre as eleições e sobre a esfera pública 
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de debate (GOMES, 2004). Do mesmo modo, a imagem pode ser “im-
plodida” pela mídia construindo uma imagem negativa do candidato 
junto a um eleitorado específico, uma classe específica, um público 
específico. (LIMA, 2018, p. 27)

Desse modo, percebe-se a relevância dos meios de comunicação 
como canais para propagação de representações sociais, ofertando 
ao público determinados significados, produzidos intencionalmente. 
Em sua análise, Lima (2018, p. 31) conclui que a imagem de Dilma e 
Temer construída pelas revistas é perpassada fortemente por questões 
de gênero, que desconstrói a presidenta por meio de um discurso misó-
gino, em contraposição àquele que qualifica Temer como “um estadista 
centrado, competente e experiente na vida política. Exaltam-se suas 
características de competência política, temperamento ponderado e 
habilidade de ser um grande negociador e conciliador”. As conclusões 
deste estudo coincidem com nossa análise das capas, em que perce-
bemos um alinhamento inicial da mídia ao governo de Temer, que logo 
é substituído por uma forte oposição, como veremos mais à frente.

O período do impeachment também foi o recorte de Bezerra e Neto 
(2018) para avaliar as representações de Dilma e Temer em seis capas 
das revistas Carta Capital e Época. A intenção desse estudo foi desvendar 
o teor ideológico das publicações a partir da análise do texto multi-
modal, aferindo como se dá o emprego de elementos visuais e verbais 
de valor narrativo. As revistas produzem narrativas opostas, conforme 
os autores, porque as ideologias que guiam a linha editorial de cada uma 
são diferentes, e pontuam que um problema resultante disso é que não 
se estabelece um diálogo entre os leitores, uma vez que eles ficam em 
suas próprias “bolhas”, consumindo apenas textos do viés ideológico 
com o qual se identificam.  Para os autores, isso não beneficia o sistema 
democrático. E alertam para como

[...] elementos visuais e textuais têm potencial de influenciar de ma-
neira marcante a leitura do momento histórico em questão por meio 
da inclusão ou exclusão de participantes, bem como pelas represen-
tações narrativas e conceituais que constroem em suas articulações 
multimodais a partir de objetivos específicos. (BEZERRA; NETO, 
2018, p. 94)
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Dessa forma, cada publicação coloca na arena social, seu próprio 
regime de verdade. Interessante notar que, em nosso estudo, apesar 
das diferentes linhas editoriais, em determinado momento do governo 
Temer, os discursos da maioria das revistas se alinharam, cada uma a 
seu modo, tendendo à uma representação negativa do então presi-
dente. É importante notar que nossa análise contempla um momento 
político diferente daquele observado pelos autores acima citados, o que 
demonstra a relevância de articular, no estudo de discursos, as diferentes 
instâncias da troca comunicativa e o contexto de sua produção.

Veremos, a seguir, como as quatro principais revistas semanais de 
informação brasileiras mostraram a seu público o então presidente 
Michel Temer durante seu mandato.

Quem é Temer nas capas das revistas

Para nossa análise, selecionamos todas as capas em que Michel 
Temer apareceu nas revistas Carta Capital, Época, Istoé e Veja a partir da 
ocupação – primeiro interina e depois definitivamente – da cadeira da 
presidência em 2016, até o final do seu mandato, em dezembro de 2018. 
A pesquisa resultou em 58 capas.

Elencamos as manchetes e os subtítulos ligados às imagens das capas, 
de modo que nosso estudo contemplasse as relações verbovisuais possí-
veis e as produções de sentidos que daí emergissem. Essa convergência 
do tratamento estético da linguagem verbal articulada à visual atua na 
promoção de efeitos de proximidade e identificação, além de permitir a 
observação dos pontos de vistas da publicação presentes nas entrelinhas 
e em suas tramas discursivas, que orientarão possíveis leituras.

No entanto, sabemos que a produção dos sentidos está condicionada 
pelo olhar do leitor, pelo espaço social em que se situa, seu repertório, 
mesmo diante das estratégias de elaboração da instância produtora. Por 
isso, sempre é importante lembrar que abordamos, em uma análise, os 
sentidos possíveis engendrados nos e pelos discursos.
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Revista/Ano 2016 2017 2018 Total
Carta Capital 6 10 5 21

Época 4 7 1 12
Istoé 3 4 2 9
Veja 4 8 4 16

Considerando o total de capas que tais publicações dedicaram ao 
presidente em exercício nesse período, percebemos que Carta Capital 
foi a mais combativa, com maior número de aparições, enquanto Época e 
Veja mantiveram comportamento quantitativo próximo. Já Istoé foi a que 
menos capas reservou a Michel Temer durante seu mandato. Porém, grafi-
camente, percebemos que as quatro publicações mantiveram interesse 
parecido, com destaque para Carta Capital, o que é compreensível, por se 
tratar da única revista com posicionamento declarado como de esquerda, 
que fez oposição explícita a Temer e classificou claramente sua tomada do 
poder como golpe contra uma presidenta eleita democraticamente.

Assim, identificamos, em linhas gerais, que Carta Capital fragiliza, 
ridiculariza e criminaliza Michel Temer por meio do discurso presente 
em suas capas, posicionando-o como alguém que debocha do país e está 
associado a criminosos. Em Época, percebemos a construção de uma 
narrativa de decadência e solidão, a partir de estratégias discursivas 
de desqualificação do personagem. Já Veja, que optou por empregar 
ditados populares, frases coloquiais e montagens gráficas, apresenta um 
presidente fragilizado e ridicularizado que, em meio à corrupção, luta 
para se manter no poder. 

Apenas Istoé segue em direção um pouco distinta, fugindo da ridi-
cularização, porém com a veiculação de um número menor de capas 
com Temer, ao contrário das outras três revistas, buscando aparentar 
uma pretensa neutralidade nos discursos em cujas entrelinhas, porém, 
percebe-se alguma abertura para dar voz ao presidente em exercício, 
sem chegar a ser um apoio explícito, mas salientada pelo espaço para 

QUADRO 1: Número de capas de cada revista nos anos analisados.
FONTE: Elaborado pelos autores.
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ele apresentar seu ponto de vista em entrevistas, com chamadas que o 
favorecem. Essas três últimas publicações são consideradas mais conser-
vadoras e com direcionamento tendente à direita.

Apresentamos, inicialmente, os resultados encontrados nas análises 
de cada revista para, em seguida, darmos um panorama geral do que o 
estudo de todas as capas nos revela por meio de seu discurso verbovisual.

Para Carta Capital, persona non grata

A revista Carta Capital, fundada em 1994, é um veículo semanal de 
informação que se propõe a fiscalizar “o poder em suas várias dimensões” 
e a perseguir “a verdade factual”, estando “a serviço da democracia e da 
diversidade de opinião”, contra “o autoritarismo do pensamento único” 
– como declara em seu “Manifesto”, presente em sua página na internet8. 
Publicada pela Editora Confiança, é dirigida pelo jornalista Mino Carta.

8. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/editora/cartacapital/. Acesso em: 30 
jul. 2020.

GRÁFICO 1: Distribuição do número de aparições de Temer nas capas das quatro 
revistas semanais de informação do Brasil.

FONTE: Elaborado pelos autores.
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A publicação assumiu um posicionamento alinhado à esquerda, 
porém mantém críticas aos partidos e decisões políticas de esquerda. 
Em 2006, renunciou publicamente à ideia de neutralidade, declarando 
apoio à candidatura de Luís Inácio Lula da Silva (PT) e teve o mesmo 
comportamento com relação à candidatura de Dilma Rousseff. Em seu 
mídia kit, aponta que adota um viés progressista9. Com tiragem média 
semanal de 26,5 mil exemplares, seu público de assinantes é majoritaria-
mente masculino (65%), com faixa etária muito variada10.

Durante o mandato de Temer, a revista sustentou um discurso no 
qual foram utilizadas manchetes fortes e conotativas, muitas vezes ridi-
cularizando o então presidente. Desde o início, Carta Capital tratou o 
impeachment como um golpe, apresentando explicitamente seu posi-
cionamento político-ideológico e dando o tom de como seria a cober-
tura do novo governo.

Sua narrativa parte do pressuposto de que esse governo é uma farsa e 
o ocupante do cargo, ilegítimo, procurando apresentar pontos negativos 
do governo, como cortes, corrupção, crise, fragilidades e ineficiência da 
gestão, implicando o Supremo Tribunal Federal (STF) em várias ques-
tões como uma instituição conivente com essa situação.

Os saberes que a revista Carta Capital procura divulgar são vinculados 
a uma desqualificação do governo e da figura pessoal de Temer, a partir 
de uma crítica direta, tanto no discurso verbal quanto no visual. No jogo 
das produções de verdade do jornalismo, Carta Capital passa a mensagem 
de que o Brasil tem um presidente ilegítimo que debocha do país (não se 
importa com o que o país pensa sobre ele), está associado a criminosos 
(seu poder deriva dessas associações) e se encontra fragilizado, porque 
está na mira da justiça (com poder ameaçado).

A qualificação “ilegítimo” aparece explicitamente no texto verbal em 
três das cinco capas de 2018 e em uma de 2017. A sua chegada ao poder, 

9. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/2020/02/midia-
kit2020.pdf. Acesso em: 12 mai. 2020.

10. Distribuição por faixa etária: 18 a 24 anos (27%), 25 a 34 anos (8%), 35 a 44 anos (25%), 
45 a 54 anos (22%), 55 a 64 anos (2%) e acima de 65 anos (26%). Em relação à audiência 
do site, os dados mudam bastante, sendo melhor dividida entre homens e mulheres, e com 
foco em pessoas de 25 a 44 anos.
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na primeira capa de 2016, é classificada como um enterro da democracia. 
Observa-se que as manchetes são contundentes e carregam forte efeito 
patêmico, estratégia de linguagem que pode colaborar para promover 
identificação do leitor com o que é apresentado pela revista, além de ser 
um modo de captação da audiência.

Tais possíveis sentidos encontrariam respaldo nas intenções da 
instância produtora, uma vez que a revista se assume como posicionada à 
esquerda no campo político e usa em suas capas os termos farsa, escárnio, 
golpe, golpistas e assalto ao poder, para se referir ao impeachment de 
Dilma Rousseff. Assim, o posicionamento da revista pode ser percebido 
pelas escolhas do campo semântico e dos tipos de imagens empregados 
nas capas, que situam Temer em contextos discursivos negativos.

A revista propõe, claramente, no discurso verbovisual das capas de 
2016, que Michel Temer chegou ao poder de modo ilegítimo, submete-
-se tanto ao mercado quanto à grande mídia, adotou medidas impopu-
lares, além de ser incompetente e estar envolvido com corrupção. Por 
exemplo, a capa “O governo derrete”, que ecoa a imagem recorrente de 
um urso polar solitário em um pedaço de gelo derretido devido ao aque-
cimento global, evocando isolamento e um fim próximo.

A narrativa de que ele seria um bandido fica mais evidente ainda em 
2017, ano com maior número de capas, na qual Temer é apresentado 
como alguém associado à máfia – numa relação interdiscursiva presente 
na imagem escolhida que remete ao filme O poderoso chefão e na 
manchete “Todos os homens do Capo”11. A manchete propõe conexão 
com o título do filme Todos os homens do presidente, que remete ao caso 
Watergate (crime que levou à renúncia do presidente dos EUA na época, 
Richard Nixon), e ao fato do então presidente norte-americano estar 
cercado de seus homens, assim como Temer, que aparece na imagem 
rodeado por ministros e principais interlocutores, investigados na Lava-
-Jato. Tal relação conduz a representações do ilícito, do crime na política, 
associando-as, portanto, a Temer. Parece-nos haver, ainda, uma ligação 
imagética, mais sutil, com o filme O poderoso chefão, uma vez que Don 

11. “Capo” é abreviatura de caporegime ou capodecina, termo ligado à máfia italiana para 
definir alguém com cargo de grande importância na hierarquia das famílias.
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Corleone também sempre estava cercado de seus homens e aparece em 
cenas que envolvem almoços, jantares e festas. 

O campo semântico que desqualifica Temer é muito forte nesse ano, 
com palavras e expressões como: assalto ao poder, jogar na lama, custa 
caro, golpe, vingança, escárnio, quadrilha, caça, golpista, vulnerável, 
pecador. Interessante notar que todas as capas de 2017 têm o preto como 
cor predominante nas capas, evocando um ar tenebroso.

Em 2018, o peso diminui, e Temer é protagonista em apenas duas 
das cinco capas em que é representado. A classificação de presidente 
ilegítimo continua marcante. Apenas a figuração de Temer na capa de 

FIGURA 1: Capas de Carta Capital de 2016 com Temer.
FONTE: Acervo Carta Capital.
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janeiro é fortemente trabalhada nessa desqualificação, ao retratá-lo 
como o mariNheiro Popeye numa caricatura grotesca, numa alusão a 
denúncias de corrupção relativas ao Porto de Santos12. 

Em resumo, a narrativa das capas de Carta Capital diz que nós (os 
brasileiros) somos vítimas; eles, os golpistas, são vilões, sendo Temer 
o líder. O governo é instável, fraco, sem força para fazer as reformas 
que prometeu e Temer é retratado como um presidente ilegítimo e sob 
suspeita. A publicação desqualifica Temer e seu governo por meio da 
negação: de sua legitimidade, da sua idoneidade, e do seu poder. 

Interessante notar que a revista faz uma cobertura intensa do governo 
Temer em 2016 e 2017, continuando nos primeiros meses de 2018. Porém, 
o interesse pela pauta cai em meados de 2018, provavelmente por causa da 
disputa das eleições, que desvia o foco da noticiabilidade para quem será 
o futuro líder da nação, deixando as últimas ações do presidente então em 
exercício praticamente invisibilizadas no que se refere às capas. 

Enfim, a revista Carta Capital participou na construção da imagem 
de Temer e de seu governo apresentando uma narrativa trágica. Sinte-
ticamente, por meio dos textos e das imagens veiculados pela revista, 
Temer é caracterizado como um político corrupto, cujo governo é ilegí-
timo e ineficiente e, por isso tudo, está ameaçado. 

Percebe-se como o alinhamento das linguagens verbal e visual, nas 
composições escolhidas para as capas, trabalha para a produção de sentido, 
sendo o texto verbal relevante para fixar a cadeia flutuante de sentidos 
inerente aos signos, como aborda Barthes (1990). Dessa forma, a revista 
procura produzir os efeitos de sentido desejados, buscando sintonia com 
o universo de referências de seu público-alvo, que se identificaria com um 
discurso de oposição acirrada ao governo Michel Temer.

12. Denúncia da Polícia Federal apontou indícios de que Temer participou de um grupo 
criminoso que atuava no pagamento de propinas desde os anos 1990 até 2014, envolvendo 
empresários do setor portuário, principalmente aqueles que atuam no Porto de Santos. 
Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/10/17/relatorio-final-do-
inquerito-dos-portos-traz-detalhes-sobre-esquema-de-corrupcao-no-porto-de-santos.
ghtml. Acesso em: 2 mai. 2020.



FIGURA 2: Capas de Carta Capital de 2017 com Temer
FONTE: Acervo Carta Capital.
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Tensão e manobras na visão de Época

Época é uma revista semanal publicada pela Editora Globo desde 
1998, pertencente ao Grupo Globo, da família Marinho. Descreve que 
sua missão não é preparar conteúdo para as pessoas, mas “preparar as 
pessoas pelo seu conteúdo”, conforme mídia kit13 da editora. O público 
da versão impressa é composto por mulheres (50%) e homens (50%), 

13. Informação disponibilizada no mídia kit, à época da análise, e verificada novamente 
em 12 de maio de 2020. No entanto, o link http://editora.globo.com/midiakit/epoca/
arquivos/MidiaKit_Epoca.pdf não se encontra mais disponível depois que a revista lançou 
o mídia kit 2020 (assinalado na nota de rodapé 14).

FIGURA 3: Capas de Carta Capital de 2018 com Temer.
FONTE: Acervo Carta Capital.
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majoritariamente das classes AB (67%)14, de diversas faixas etárias15. 
A circulação da revista, atualmente, é de cerca de 130 mil exemplares, 
sendo a maior parte de seu público composta por assinantes, estando 
também disponível por meio digital, para dispositivos fixos e móveis.

O Grupo Globo é o maior conglomerado de mídia e comunicação 
da América Latina, sendo comandado por uma das famílias mais ricas 
do Brasil, segundo ranking da Forbes. Desde 2011, o Grupo formalizou, 
em um documento, os princípios editoriais que deveriam nortear a 
produção da informação jornalística em todos os seus veículos. Nesse 
texto, fica claro que o Grupo entende que o jornalismo é uma prática que 
produz um primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas, sendo uma 
forma de apreensão da realidade.

Assim, foge-se da noção de objetividade e neutralidade, em direção 
de uma ideia da prática jornalística como produtora de conhecimento. 
No entanto, apesar de entender que esse é um modo de apreender a 
realidade, o documento também insiste que o jornalismo será produ-
zido com a intenção de não ter um viés para “tentar traduzir a realidade, 
no limite das possibilidades, livre de prismas” (GRUPO GLOBO, 2011).

O Grupo Globo afirma que o trabalho jornalístico deve se basear 
nos princípios da isenção, da correção e da agilidade. Isenção, nesse 
caso, seria um posicionamento contrário a uma informação “enviesada, 
viciada”, sem qualidade, mesmo ciente de que é impossível ser cem por 
cento isento. Seria, segundo o Grupo Globo, trabalhar a informação 
buscando essa isenção na tomada de decisões e apresentar diversos 
ângulos que cercam o acontecimento na hora de apurar, editar e publicar. 
No documento, o Grupo se diz apartidário e independente de governos 
e de grupos econômicos.

Quando se fala em capa de revista, sempre pensamos na importância 
que ela tem para captar o leitor, em como construir um discurso que 
seja, ao mesmo tempo, um chamariz e um resumo do tema principal da 

14. Disponível em: https://irp-cdn.multiscreensite.com/43f3dabf/files/uploaded/
midia%20kit%20%C3%A9poca%202020-atualizado_14.07.pdf. Acesso em: 26 set. 2020.

15. Faixas etárias atingidas: 30% 55+; 13% até 24 anos; 15% 25 a 34 anos; 21% 35 a 44 anos; 
21% 45 a 54 anos.
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edição. Nesse sentido, vale destacar um dos procedimentos que o Grupo 
Globo orienta em relação a seu público:

Nenhum veículo do Grupo Globo fará uso de sensacionalismo, a de-
formação da realidade de modo a causar escândalo e explorar senti-
mentos e emoções com o objetivo de atrair uma audiência maior. O 
bom jornalismo é incompatível com tal prática. Algo distinto, e legiti-
mo, é um jornalismo popular, mais coloquial, às vezes com um toque 
de humor, mas sem abrir mão de informar corretamente (GRUPO 
GLOBO, 2011, n.p.)

Essas informações sobre os princípios que norteiam o jornalismo do 
Grupo Globo são interessantes para serem contrapostas ao conteúdo das 
capas analisadas. No período verificado, não percebemos a isenção dese-
jada, uma vez que o discurso das capas de Época apresenta a imagem de 
Michel Temer de forma majoritariamente negativa. Isso ocorre princi-
palmente em 2017, quando imagens, manchetes e subtítulos foram inci-
sivos na desqualificação de Temer e, juntos, fixaram para o então presi-
dente um sentido depreciativo, em que ele é retratado como alguém que 
é capaz de fazer qualquer coisa para se manter no poder, mesmo com as 
diversas evidências que existem contra ele. Ou seja, mais que apresentar 
um fato, apresenta-se uma visão sobre o fato, no caso, o governo Temer 
e o próprio presidente então em exercício.

Na seção 3 de sua declaração de princípios, que trata dos valores cuja 
defesa é um imperativo do jornalismo, o Grupo deixa claro que não será 
nem a favor, nem contra governos. Não é o que se observa no trata-
mento das capas da revista Época, um dos principais veículos impressos 
de informação da organização, a qual se posiciona de maneira clara em 
seu discurso verbovisual.

Se, em 2017, observamos uma contundência na desqualificação do 
governo federal, focado na figura do presidente, ela não é observada 
desse modo em 2016, demonstrando que o posicionamento discursivo 
da publicação se modifica conforme o contexto muda. Temer foi retra-
tado, inicialmente, como aquele que iria retomar o crescimento do Brasil, 
consertando os estragos de sua antecessora, mas, ao perceber que as 
promessas não seriam cumpridas, a revista se posicionou cobrando efici-
ência do governo. Meses depois, o presidente foi retratado com duas caras, 
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numa alusão à conhecida história do médico (Dr. Jekyll/Dr. Michel) e do 
monstro (Mr. Hyde/Mr. Temer), numa relação interdiscursiva explícita.

Assim, apesar de, em um primeiro momento, afirmar os esforços 
do presidente para “tirar a economia da UTI”, a publicação coloca em 
dúvida suas ações e reações diante da crise política e das delações que o 
envolvem, em edições seguintes. Em outubro de 2016, Temer já começa 
a ser evidentemente descredibilizado pela publicação, ao ser associado a 
Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, em suposto escândalo no qual Temer 
teria recebido dinheiro para apoiar a campanha de Dilma. Começa, 
portanto, ainda em 2016, a narrativa de descrédito de um presidente 
inexpressivo que vive em constante tensão, mas que consegue, a despeito 
de tudo, manter-se no cargo.

A cobertura cai de modo gritante em 2018, com apenas uma capa 
referente ao momento em que o país vive a crise da greve dos caminho-
neiros. Na imagem, Temer aparece rindo, o que pode levar à ideia de que 
ele ri, novamente, do Brasil, em um momento crítico, dando continui-
dade ao discurso proposto em algumas capas de 2017.

Em nossas análises, é impossível deixar de observar a relação da capa 
de Michel Temer de 27 de maio de 2017, com uma de Dilma Rousseff, 
de 16 de abril de 2016, em que a solidão de ambos é ressaltada pelo 
discurso verbovisual (Figura 7). A manchete “A solidão de Temer”, 
reforçada pelo subtítulo apontando o abandono dos aliados e o cerco 
das investigações, insinua o enfraquecimento do seu poder político, 
enquanto a imagem apresenta o presidente sem ninguém ao seu redor, 
com o olhar dirigido para fora do quadro, num plano mais aberto que 
isola o personagem. Em conjunto com a pose de braços cruzados e a 
predominância do cinza, tudo reúne elementos que reforçam a ideia de 
solidão. Na capa com Dilma, na época em que vivia a possibilidade da 
aprovação do seu impeachment na Câmara dos Deputados, ela é apre-
sentada com o mesmo título e em pose semelhante.

Ao longo de suas edições, ao afirmar sistematicamente (e de forma 
diversa) que Temer não agia eticamente e, a cada dia, perdia poder, é 
possível que Época pretendesse que essa narrativa produzisse certos 
efeitos de verdade que ajudariam a enfraquecer o poder do presi-
dente. Com esse objetivo, a revista adotou uma série de estratégias de 
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linguagem, a fim de que seu discurso fosse validado pela Ordem do 
Discurso Vigente (FOUCAULT, 2006, 2014).

FIGURA 4: Capas de Época de 2016 com Temer, a partir da tomada do poder.
FONTE: Acervo Época.
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FIGURA 5: Capas de Época de 2017 com Temer.
FONTE: Acervo Época.
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Essa estratégia seguida pela revista do Grupo Globo, assim como por 
boa parte da mídia, colaborou para o esvaziamento do poder de Temer, 
refletido na queda da sua popularidade a números nunca experimen-
tados por um presidente brasileiro até então. Entretanto, entendemos 
que a estratégia teve sucesso parcial porque, apesar de Temer perder 
quase completamente o apoio popular, ele manteve forte influência 
sobre o Congresso Nacional, a ponto de convencer os deputados fede-
rais a não aceitarem as duas denúncias do Ministério Público que pode-

FIGURA 6: Capa de Época de 2018 com Temer.
FONTE: Acervo Época.

FIGURA 7: Relações icônicas e verbais nas capas de Época  
em dois diferentes momentos.

FONTE: Acervo Época.
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riam levar a seu impeachment. E, embora impopular, conseguiu manter 
todo seu mandato presidencial, até a passagem da faixa a seu sucessor 
Jair Bolsonaro, em 1 de janeiro de 2019. 

Veja com humor e ironia: o presidente pequeno e impopular

Veja é uma revista criada em 1968 pela Editora Abril. Atualmente, 
ela ultrapassa o marco de mais de 500 mil exemplares em circulação. Seu 
público é composto por 51% de mulheres e 49% de homens, sendo a maior 
parte pertencente às classes B (40,9%) e C (36,6%)16. A Pesquisa Brasileira de 
Mídia – 2016, realizada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo 
Federal, identificou Veja como a revista mais lida pelos brasileiros17.

Seu posicionamento alinha-se a ideias tradicionalmente associadas 
ao liberalismo econômico e às políticas de direita. A revista apresenta 
como sua missão insistir “na necessidade de consertar, reformular, 
repensar e reformar o Brasil”, e, conforme Roberto Civita18, colaborar 
“para que os leitores entendam melhor o mundo em que vivemos”. Para 
tanto, busca oferecer “informação inédita” e “reflexão original, com o 
compromisso de filtrar, avaliar e interpretar o noticiário”19. 

A Editora Abril deixa claro que os jornalistas de Veja “não se limitam 
ao conforto da imparcialidade e travam diariamente um debate intelectual 
com seus leitores, caracterizando uma marca sólida assentada em uma 

16. Fonte: Instituto Verificador de Comunicação (IVC), outubro/2019, disponível em: 
http://publiabril.abril.com.br/marcas/veja/plataformas/revista-impressa. Acesso em: 28 
abr. 2020.

17. Pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência para a Assessoria de Pesquisa de Opinião 
Pública da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, 29/08/2016. 
Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-
quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.
pdf/view. Acesso em: 28 abr. 2020. Foram aplicados questionários para mais de 15 mil 
pessoas, distribuídas por todas as regiões do Brasil. Trata-se da última pesquisa do 
gênero disponibilizada pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal.

18. Roberto Civita (1936-2013), criador e editor da revista Veja, foi presidente do Conselho 
de Administração e diretor editorial do Grupo Abril, da Fundação Victor Civita e do 
Conselho de Administração da Abril Educação.

19. Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/veja/plataformas/revista-
impressa. Acesso em: 28 abr. 2020.
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maneira de ver o mundo”20. Dessa forma, fica explícito que possui, sim, 
um posicionamento claro, uma visão de mundo que compartilha com 
seus leitores. Essa questão é fundamental ao refletirmos sobre o impacto 
da cobertura que faz dos fatos políticos em sua produção noticiosa.

Em um texto, assinado pela Redação da revista, publicado na seção 
Brasil, em fevereiro de 2016, Veja assume seu posicionamento da 
seguinte forma:

Desde que começou a circular, em setembro de 1968, a revista só tem 
um lado: o da defesa intransigente do Brasil. Em seus 48 anos de exis-
tência, VEJA sempre se pautou pela luta por um Brasil em que o pro-
gresso econômico e social com igualdade de oportunidades para todos 
fosse a base de uma sociedade aberta, democrática, tendo a economia 
de mercado como o motor da criação de riqueza. VEJA sempre este-
ve entre as forças da nação que se unem em torno dos valores éticos 
comuns às sociedades civilizadas e avançadas. (SEGALLA, 2016, n.p.)

Embora entenda que sua missão é informar e noticiar fatos, como 
afirma no texto, a publicação admite que suas capas estampam assuntos 
que despertam paixões e suscitam críticas, as quais acreditam ser “fora 
da realidade” muitas vezes, vindas tanto de leitores que se dizem de 
esquerda quanto os de direita. Bom, se a própria revista diz que suas 
capas são capazes de suscitar tais reações, entendemos que elas, provavel-
mente, trazem um discurso bem marcado em relação ao tema proposto 
na edição, que não se refere apenas ao ato de informar e noticiar.

A esse entendimento, soma-se a sua vontade de atuar para “consertar, 
reformular, repensar e reformar o Brasil” e o “compromisso de filtrar, 
avaliar e interpretar o noticiário” – como já mencionamos mais acima 
–, aspectos que tendem a levar a uma intencionalidade bem marcada e 
específica na hora de elaborar seu discurso jornalístico.

Em relação às capas do período analisado, já em um primeiro olhar, 
é possível perceber que Veja é a que opta, na maior parte dos casos, 
por um trabalho gráfico mais direcionado nas imagens de capa, com 
intervenções criativas – quase todas elas trazem montagens –, as quais 
buscam empregar recursos capazes de captar e aproximar o leitor e que 

20. Idem.



IMAGENS DO PODER138

popularizam o tema, como, por exemplo, o uso de ditados populares 
e imagens partilhadas no imaginário coletivo. Isso ocorre, principal-
mente em 2017, de modo enfático. Aqui, a ideia de imagens e palavras 
que evocam outras imagens e palavras, familiares por sua presença num 
repertório comum, fica mais evidente.

Desde a tomada do poder por Temer, houve apenas duas capas sem o 
emprego desses recursos gráficos que se baseiam no humor e na ironia.  
Nessas imagens, ele aparenta preocupação sentido aliado à qualificação 
de “apequenado”. O foco na figura de Temer também foi a escolha para 
as capas de 2018, em que ele, apesar de aparecer com expressão facial 
tranquila em duas delas, esboçando, inclusive, um sorriso, contrapõe-se 
a um discurso verbal que continua desqualificando-o.

Além disso, a escolha do léxico para as chamadas principais recorre a uma 
linguagem simples e próxima ao coloquial e a expressões comuns na orali-
dade, recursos que podem promover efeitos de proximidade e identificação.

FIGURA 8: Capas de Veja de 2016 com Temer, a partir da tomada do poder.
FONTE: Acervo Veja.
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FIGURA 9: Capas de Veja de 2017 com Temer.
FONTE: Acervo Veja.

FIGURA 10: Capas de Veja de 2018 com Temer.
FONTE: Acervo Veja.
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Detalhando um pouco mais nossas análises, percebemos que, na 
primeira capa em que Temer é representado depois que Dilma foi destituída, 
Veja apresenta as propostas do Vice para o governo do Brasil, caso o impe-
achment se concretizasse, sugerindo apoio a essa substituição. No entanto, 
na capa seguinte, a revista questiona sua idoneidade e de seu governo (pé de 
página 21),apesar de tecer elogios aos aspectos econômicos.

A partir desse momento, o apoio do veículo à sua queda começa 
a ser evidenciado nos contínuos ataques ao seu governo nas edições 
sequentes. A capa de novembro de 2016, que retrata a saída de um de 
seus aliados mais fortes, Geddel Vieira Lima, ministro da Secretaria de 
Governo, define o tom extremamente crítico que seria adotado dali até 
o final do mandato.

O ano em que Temer obteve maior visibilidade nas capas de Veja 
foi, sem dúvida, 2017, período em que também foi mais atacado pela 
revista em virtude dos diversos escândalos de corrupção em que ele e seu 
governo estavam envolvidos, além da percepção de que ele não seria capaz 
de realizar nenhuma das mudanças anteriormente propostas.

Em resumo, percebemos que, para a revista Veja, Michel Temer é 
alguém apequenado, encolhido, refém da banda podre da política e que 
não está nem aí para o Brasil, um país atolado na corrupção e com um 
governo de uma “fragilidade desconcertante”.

Um posicionamento condescendente e oscilante

Produzida pela Editora 3, a revista Istoé foi criada em 1976. Atual-
mente, coloca mais de 220 mil exemplares em circulação toda semana, 
direcionada a um público 53% feminino e 47% masculino, a maior parte 
integrante da classe AB (74%), sendo a maioria B (55%), com idade média 
bastante diversificada21. Percebe-se, assim, um público bem heterogêneo, 
que é ainda maior se considerarmos seu alcance multiplataforma.

Seu posicionamento explicitado no mídia kit é: nem de esquerda, 
nem de centro, nem de direita, buscando fugir de polarizações. Defende 

21. Distribuição do público por faixa etária: 20/29 anos (24%); 30/39 anos (24%); 40/49 anos 
(19%); 50+ anos (26%). Disponível em: http://www.editora3.com.br/downloads/2018/
midiakit_istoe.pdf. Acesso em: 2 maio 2020.
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o que chama de “jornalismo de qualidade” como aquele que consegue 
esclarecer o que é falso e verdadeiro, mostrando que é importante haver 
opiniões diversas. Sustenta que a independência é a marca registrada de 
sua linha editorial, não se encontrando atrelada a grupos políticos ou 
econômicos. Define seu jornalismo como “crítico, plural, democrático e 
compromissado apenas com o leitor”, a fim de levar-lhe “a verdade dos 
fatos, através da informação precisa e independente”22. Em texto publi-
cado em 2016, de comemoração aos 40 anos da revista, o presidente 
executivo da Editora 3, Caco Alzugaray, diz que “ser independente não 
significa ser isento”.

Em outro texto, assinado pela direção da Istoé, publicado em feve-
reiro de 202023, a revista diz claramente que não apoia o governo Bolso-
naro, nem apoiou os governos anteriores do PT, não fazendo qualquer 
referência ao governo Temer, que ocupa um espaço entre estes, como 
uma espécie de limbo. 

Em nossa análise, identificamos que Istoé foi a revista com menor 
número de aparições de Michel Temer, situação que não seria por falta de 
noticiabilidade. Entendemos, portanto, como uma escolha editorial. No 
ano em que Temer assume, 2016, foram produzidas três capas, sendo duas 
claramente favoráveis a ele. Na terceira capa do ano, em 1º de setembro, 
com fundo suave e chamadas em verde e amarelo, em alusão às cores da 
bandeira nacional, Temer aparece como presidente e, numa entrevista 
exclusiva, apresenta os planos do novo governo para colocar o “país nos 
trilhos”. O ângulo do enquadramento,  levemente de baixo para cima, 
tende a conferir superioridade ao personagem. Tal escolha de recursos 
verbovisuais pode levar à produção de sentidos positivos à mudança ocor-
rida nos rumos da nação.

Esse posicionamento favorável já estava presente anteriormente, 
quando a presidenta eleita, Dilma Rousseff, foi afastada durante o processo 
de impeachment, em maio. A capa do dia 13 desse mês, logo após esse 
afastamento temporário, apresenta Temer como alguém capaz de renovar 
a esperança dos brasileiros, de colocar o país no caminho correto, dando a 

22. Disponível em: http://www.editora3.com.br/publicidade.php. Acesso em: 2 maio 2020.

23. Disponível em: https://istoe.com.br/posicao-da-istoe/. Acesso em: 2 maio 2020.
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saída da presidenta como garantida – à qual a revista se apresenta implici-
tamente favorável – numa associação das mensagens verbovisuais.

O apoio a Temer fica mais explícito no texto verbal, reforçado pela 
foto de um homem com semblante austero e pensativo, cercado de livros, 
o que pode remeter a sabedoria. Interessante como essa construção da 
imagem se contrapõe àquela de Dilma que vimos ser elaborada no capí-
tulo 1 por vários meios de comunicação.

Esse posicionamento de Istoé, favorável ao impeachment de Dilma 
Rousseff, é explicitado no texto publicado pela revista em 2016, na 
comemoração dos seus 40 anos de publicação, em que afirma ter sido 
favorável aos dois impeachments ocorridos no Brasil:

Graças a seu jornalismo independente, ISTOÉ foi determinante para o 
afastamento de dois presidentes da República envolvidos em episódios 
nebulosos. Nenhuma outra publicação brasileira, em qualquer período 
da história, pode se orgulhar de ter feito o mesmo (ISTOÉ, 2016, n.p.). 

Entre as duas capas fortemente favoráveis à Temer destacamos uma, 
no final de agosto, próximo ao anúncio da consolidação do impeach-
ment, em que ele aparece cara a cara com Dilma e o Brasil entre eles. 
Segundo a manchete, ele teria o dobro da preferência dos brasileiros em 
relação à presidenta. Assim, em 2016, Istoé se situa em defesa do governo 
Temer, confirmando seu próprio posicionamento de não ser isenta (mas 
buscando o que chama de independência).

FIGURA 11: Capas de Istoé de 2016: maio, agosto e setembro.
FONTE: Acervo Istoé.
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As capas de 2017 são menos efusivas, deixando o apoio de 2016 
para trás, porém sem acusações claras ou desqualificações, como foi 
feito pelas outras revistas semanais de informação. Na edição de março, 
composta por uma ilustração que remete ao juízo final (em referência à 
Lava Jato), Temer não tem destaque ou relevância em relação aos vários 
outros personagens retratados.

Nas outras três, ele é protagonista, porém a publicação traz um discurso 
de pretensa isenção. Essa postura acaba dando uma espécie de benefício 
da dúvida a Temer, inclusive cedendo espaço para uma entrevista, que foi 
o tema da capa do início de junho, na qual o presidente diz ter apoio do 
Congresso, ou seja, capital político. Apenas na edição de maio, aponta-se 
que Temer estaria implicado na Lava Jato, porém com foco na queda de 
Dilma, explicitada na chamada na parte superior da capa.

FIGURA 12: Capas de Istoé de 2017: março, maio e junho (duas).
FONTE: Acervo Istoé.
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Não se identifica, portanto, em Istoé, posicionamentos desfavoráveis 
e combativos como nas outras três revistas. Ela abre, inclusive, espaço 
para que o presidente se manifeste – e se defenda, já que publicou três 
entrevistas exclusivas durante seu mandato. As capas destacam as difi-
culdades do governo, mas não de maneira incisiva, pois não há acusa-
ções diretas, nem desqualificações, nem no nível verbal nem no visual. 
A palavra que poderia descrever a postura da revista talvez seja condes-
cendência – ou conveniência –, a qual se mantém em 2018.

A capa de Março anuncia mais uma entrevista exclusiva com Temer, 
apresentando-o como possível candidato às próximas eleições presiden-
ciais. Seu rosto é misterioso e exprime alguma confiança. Na capa de maio, 
entretanto, sua expressão muda completamente devido ao avanço das 
investigações sobre corrupção em que ele e sua família estão envolvidos. 
Apesar de o envolvimento do presidente com a corrupção ser denunciado 
pelas outras publicações, Istoé opta por diminuir a responsabilidade de 
Temer, sugerindo por meio do seu texto de capa que a corrupção estaria 
relacionada aos seus familiares - e não diretamente a ele.

FIGURA 13: Capas de Istoé de 2018: março e maio.
FONTE: Acervo Istoé.
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Considerações finais

Após assumir o país em um cenário de forte polarização político-parti-
dária e questionamentos acerca da legalidade do impeachment, Temer foi 
figurado por três revistas de informação brasileiras por um viés negativo, 
mesmo considerando as diferenças de posicionamento editorial – logo, 
discursivo – de cada uma delas. Apenas Istoé manteve um posicionamento 
diferente, oscilando entre apoio e suposta neutralidade.

A hipótese de que a imagem construída discursivamente pelo veículo 
de comunicação seguiria sua linha ideológica, com maior ou menor 
apoio ao presidente, não é comprovada completamente. Verificamos que 
em todas as revistas analisadas há uma quase unanimidade em relação à 
falta de apoio a Michel Temer. Essa posição foi traduzida em capas que 
veicularam uma representação negativa do então presidente, embora essa 
imagem fosse construída a partir de estratégias discursivas diferentes.

Desse modo, Carta Capital sempre se posicionou contrária ao governo 
Temer, enquanto Época e Veja foram mudando seu posicionamento de 
acordo com os acontecimentos, principalmente aqueles envolvendo 
corrupção, tendendo, cada vez mais, a desqualificar o presidente. Apenas 
Istoé apresentou algum apoio a Temer, porém se posicionou de maneira 
sutil, se comparada às outras três. 

Interessante observar que, se, em tempos atrás, os meios de 
comunicação se preocupavam em enfatizar a adoção da imparcia-
lidade e da objetividade como pressupostos do paradigma jorna-
lístico ocidental, no caso das revistas analisadas, notamos que elas 
apresentam de modo mais claro seu posicionamento. As quatro 
revistas demonstram que não são apenas produtoras de um conteúdo 
informativo, mas que também apresentam uma visão de mundo, 
o que consideramos um avanço no campo do Jornalismo e numa  
sociedade democrática. 

Em vez de se esconderem atrás de uma pretensa neutralidade, 
mostrar que jornalismo o veículo pratica é muito relevante para que a 
sociedade entenda a partir de qual ponto de vista aquela informação 
é elaborada. Isso permite que cada leitor saiba com mais certeza os 
discursos e valores associados aquelas notícias, bem como lhe permitirá 
ter acesso a visões divergentes, de modo que essa pluralidade declarada 
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possibilite uma visão mais ampla dos acontecimentos, colaborando para 
a tomada de decisões e julgamentos.

No entanto, essa explicitação do modus operandi dos meios de 
comunicação, que inclui escolher o "como" se dá a produção de 
informação, não chega facilmente ao leitor, que pode continuar 
preso ao paradigma da imparcialidade jornalística. Os dados sobre 
o que cada revista pensa sobre o jornalismo que produz só foram 
obtidos por meio de pesquisa voltada especificamente para essa 
questão. Ou seja, trata-se de algo ainda distante do público, o que 
motiva ainda mais nossa intenção de desenvolver e divulgar análises 
como esta, capazes de refletir sobre o processo de construção de  
sentidos pela mídia.

Entendemos que cada revista baseia-se em seus valores ao produzir 
uma informação que julga ser de qualidade, sem necessariamente ser 
neutra. Assim, elas buscam manter vigente o contrato da credibilidade, 
o qual lhes confere autoridade de fala, sustentado pela divulgação do 
que seria “verdadeiro”. Ressaltamos que esse saber que elas colocam em 
circulação está associado a relações de poder vigentes na sociedade, 
porque é capaz de orientar os olhares sobre os acontecimentos, envol-
vendo uma audiência representativa.

Em nossa análise, pudemos perceber como as revistas empregam 
em suas estratégias discursivas, recursos visuais e verbais de forma inte-
grada, além do uso da interdiscursividade, para garantir que seus leitores 
compreendam aquilo que elas noticiam. Desse modo, as revistas procuram 
mostrar para seus leitores quem é Michel Temer, a partir da “verdade” que 
trazem à tona e enunciam em suas capas. Consideramos que a instância 
receptora tem autonomia na construção dos próprios sentidos, porém o 
uso de certas estratégias, pode orientar a leitura, aumentando as chances 
de que os sentidos visados pela publicação coincidam com aqueles inter-
pretados pelo público-alvo. Esse seria um dos caminhos para que os 
regimes de verdade estabeleçam consensos na sociedade.

Portanto, as revistas analisadas, devido à legitimidade social que 
possuem como instância jornalística, qualificam-se como atores impor-
tantes na produção de tais consensos, nesse caso, sobre o presidente em 
exercício nesse período, Michel Temer, entre outros temas importantes. 
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Esse tipo de análise contribui para uma melhor compreensão da política 
contemporânea, para percepção da construção da representação social 
de Temer na mídia e os imaginários que essa representação mobiliza, 
além de também refletir sobre a capacidade expressiva e retórica de 
textos e imagens utilizados em capas das revistas.

As percepções apresentadas nesse capítulo podem ser ampliadas 
com pesquisas que tratem da veiculação da imagem de Temer em outros 
meios de comunicação no mesmo período. Como vimos anteriormente 
nos trabalhos de Bezerra e Neto (2018) e Chagas e Magalhães (2020)   
esse campo é rico e vasto.

As revistas se posicionaram favoravelmente à chegada de Temer ao 
poder. No entanto, na análise dos textos internos, a autora identificou que, 
apesar dos escândalos de corrupção envolvendo o então presidente e sua 
gestão, essas publicações construíram narrativas que buscaram blindá-
-lo, desviando o foco para outros alvos. Observamos que a maior parte 
dos exemplos apontados pela autora, nos trechos citados em seu artigo, 
referem-se a edições dos meses iniciais do governo, em 2016, momento 
em que também identificamos tal postura. Constatamos que o tom de 
crítica, principalmente em Época e Veja, endureceu muito mais em 2017.

Quando começam a noticiar as denúncias, segundo Lima (2018, 
p. 32), a dosagem de desconstrução de Temer é apontada como leve se 
comparada às narrativas “grotescas e altamente desrespeitosas” dirigidas 
a Dilma. Devido ao recorte de gênero, a diferentes metodologias e modos 
de olhar para o objeto, podemos, portanto, encontrar vários resultados, o 
que enriquece nosso olhar e colabora para a construção de conhecimento. 

Assim como Bezerra e Neto (2018), entendemos que os discursos 
ecoam posicionamentos, muitas vezes ocultando sentidos que podem 
ser apreendidos inconscientemente por meio da repetição ou do reforço 
de representações sociais presentes em nosso dia a dia. Tal constatação 
evidencia a importância de desvendar tais sentidos por meio de uma 
leitura crítica de textos midiáticos, especificamente os jornalísticos, em 
nosso caso. Afinal, o letramento midiático se configura como um impe-
rativo para uma democracia de fato participativa.

Apesar de nosso estudo não poder estabelecer quantativamente o 
quanto a imagem pública de Temer foi prejudicada pela circulação das 
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capas das revistas analisadas, não temos dúvidas de que elas contribu-
íram para enfraquecer seu poder político, confirmando o poder desses 
meios de comunicação em influenciar a opinião pública. Daí, portanto, 
a necessidade de se atentar para a veiculação dos discursos apresen-
tados por e nesses meios. Afinal, as tramas discursivas tecidas aqui 
atuaram para fragilizar, ridicularizar, criminalizar, desqualificar Michel 
Temer como presidente da República, apontando-nos como são capazes 
de orientar possíveis leituras, já que a linguagem não é neutra e todo 
discurso é intencional.
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Capítulo 3

O capitão vem aí!
Narrativas sobre o acontecimento bolsonarismo 

 em revistas jornalísticas brasileiras1

André Melo Mendes e Raquel Dornelas

As eleições de 2018 vão ficar marcadas na história brasileira por sua 
singularidade. Pela primeira vez desde 1989, o candidato vencedor ao cobi-
çado cargo de presidente da República não era egresso nem do Partido dos 
Trabalhadores (PT), nem do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) 
(VISEU, 2019). Marcada por grande renovação do Senado e do Congresso, 
a vitória de Jair Messias Bolsonaro, candidato pelo Partido Social Liberal 
(PSL), foi surpreendente. Não apenas Bolsonaro ajudou muitos candidatos 
a diferentes cargos a se elegerem, como também contribuiu decisivamente 
para formação de uma forte bancada do PSL no Senado. 

Além de ser um político com trajetória modesta, seu discurso radical 
de direita foi novidade na cena política brasileira. Simpatizante da dita-
dura militar, ele se declarava abertamente a favor do armamento da 
população, da tortura como prática legítima, além de se opor à conquista 

1. Uma versão reduzida deste texto foi publicada como “Narrando a corrida presidencial: 
política e acontecimento público em revistas jornalísticas durante o segundo turno das eleições 
de 2018” em Comunicação & Sociedade, São Bernardo do Campo, v. 42, n. 1, jan-abr. 2020.  
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de direitos de minorias, como os da comunidade LGBT+ (MOURA; 
CORBELINNI, 2019).

Neste capítulo, analisamos como Bolsonaro e seus concorrentes 
foram representados por capas das principais revistas brasileiras durante 
o segundo turno da campanha presidencial de 2018 e nos cem primeiros 
dias do seu mandato (nesse período do início do seu governo, a ênfase 
analítica se deslocou apenas para a figura do ex-capitão). O objetivo foi 
compreender como as capas das principais revistas brasileiras trataram 
do fenômeno do bolsonarismo e suas derivações nesses períodos citados.

Bolsonaro e a mídia

Eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro por sete vezes (1991-
2018), durante a maior parte da sua carreira, foi considerado um polí-
tico do segundo escalão em Brasília. Desde que chegou à Câmara, aos 
35 anos, até seu último dia de mandato, aos 63, Bolsonaro se limitou a 
apresentar, quase sempre como coautor, emendas de interesse dos mili-
tares e ideias que foram direto para o anedotário do Legislativo, como o 
projeto de castração química de estupradores. Durante todo esse tempo, 
o deputado ocupou o gabinete 482 do desprezado Anexo 3, com salas 
diminutas e sem banheiro privativo (OYAMA, 2020).

Sempre polêmico, frequentou programas de TV e rádio de diversos 
tipos, valendo-se de todas as oportunidades para se tornar conhe-
cido. Sua vida partidária é uma salada de siglas que têm em comum a 
associação com a direita, ainda que em diferentes matizes, o que não 
o impediu de votar junto com o PT em várias pautas, como contra a 
reforma da previdência proposta por Fernando Henrique Cardoso, e em 
Lula para presidente em 2002 (VISEU, 2019).

Seu jeito abrutalhado e suas ideias ultraconservadoras, que causavam 
horror aos progressistas, acabaram por projetá-lo nacionalmente. Com 
a ajuda da mídia e das redes sociais, chamou a atenção de um grupo de 
eleitores insatisfeitos com o poder público em relação à violência e à 
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corrupção – grupo de cidadãos que ficaria conhecido como integrantes 
do “partido da Lava Jato”2 (MOURA; CORBELINNI, 2019). 

Favorecido pela intensa campanha da grande mídia de desconstrução 
do governo Lula e da associação do PT à corrupção no governo, seu 
primeiro momento de destaque nacional foi durante a votação do impe-
achment de Dilma Rousseff (2016), quando chamou de herói o coronel 
reformado Carlos Brilhante Ustra, reconhecido torturador da ditadura 
militar brasileira (1964-1985). A partir de então, aumentou significati-
vamente sua presença na grande mídia e passou a dedicar mais atenção 
ao conservadorismo de costumes, ultrapassando seu nicho de pautas 
militares (VISEU, 2019).

Sua candidatura à presidência foi considerada uma piada pela mídia 
tradicional, assim como pelo mundo político. Obstinado e em busca de 
melhores condições para concorrer à presidência, trocou o Patriotas 
(PEN), seu partido naquele momento, pelo PSL, sem medo de enfrentar 
políticos com trajetória consolidada no cenário nacional, como Ciro 
Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PMDB) e Marina Silva (REDE), além 
do ex-presidente Lula (PT), considerado pelos analistas políticos como 
o grande favorito. Sem apoio dos principais partidos políticos, sem 
tempo de televisão nem dinheiro, o ex-capitão foi tratado pela mídia 
tradicional como um azarão na corrida presidencial até meados de 2018.

Contrariando as expectativas

Desde o início de 2018, Bolsonaro possuía intenção de votos em 
torno dos 20%, atrás apenas de Lula3. Entretanto, segundo jornalistas 
e analistas políticos, a candidatura de Bolsonaro perderia força quando 
começasse o horário eleitoral gratuito (seu tempo de TV correspondia a 
menos de dez segundos), os debates e as entrevistas na televisão.

2. Operação desencadeada pela Polícia Federal em 2014. A pretensão inicial era 
desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro, mas acabou se estendendo para a prisão 
de grandes figuras empresariais e políticas do país, como o ex-presidente Lula. Marcada 
por polêmicas, a ação da PF tem o combate à corrupção como frente absoluta de trabalho.

3. Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2018/01/1954686-lula-lidera-
intencao-de-voto-sem-petista-bolsonaro-assume-lideranca.shtml. Acesso em: 6 fev. 2019.
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Além disso, eles consideravam que a falta de estrutura partidária 
sólida, que garantisse ao ex-militar palanques fortes, somada ao seu 
estilo agressivo de comunicação e ideias politicamente incorretas, seriam 
determinantes não apenas para constranger aqueles que pretendiam 
votar nele, como também para afastar os indecisos. De fato, durante 
a maior parte da corrida presidencial, ele foi o candidato com maior 
índice de rejeição nas pesquisas de intenção de voto.

No dia 6 de setembro de 2018, durante campanha pelas ruas de Juiz 
de Fora (MG), Bolsonaro foi esfaqueado por um homem e levado às 
pressas para o hospital, gerando grande comoção nacional. Bolsonaro 
sobreviveu à facada e, a partir daí, adotou a estratégia de não compa-
recer mais a nenhum debate na televisão. Cinco dias depois do aten-
tado, o Partido dos Trabalhadores anunciou que, devido à impossibili-
dade de Lula concorrer ao pleito, seu candidato seria Fernando Haddad, 
ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma Rous-
seff, e prefeito da maior cidade do Brasil, São Paulo, de 2013 a 2016.

Apesar de ser considerado um político muito mais preparado para o 
cargo de presidente, Haddad estava longe de possuir o mesmo carisma 
de Lula e era pouco conhecido nas regiões Norte e Nordeste do país, 
onde o Partido dos Trabalhadores tradicionalmente apresentava bom 
desempenho nas eleições presidenciais4. Mesmo assim, Lula conseguiu 
transferir para Haddad uma boa quantidade de votos, números que 
foram aumentando à medida que o dia da eleição se aproximava.

O crescimento de Haddad, por sua vez, fez crescer o número de apoia-
dores de Bolsonaro na medida em que ficava claro que o único candi-
dato que poderia derrotar Haddad, ou seja, o Partido dos Trabalhadores 
e o que ele representava (corrupção e incompetência), era Jair Bolso-
naro. O conservadorismo de costumes expresso por Bolsonaro também 
atraiu lideranças evangélicas desgostosas com as pautas progressistas 
nos últimos anos. Ainda se juntaram a esses apoiadores empresários que 
acreditavam que ele poderia reduzir o tamanho do Estado e melhorar as 
condições para investir no país (VISEU, 2019).

4. Disponível em: www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/09/11/interna_
politica,987919/pt-confirma-fernando-haddad-como-candidato-a-presidencia.shtml. 
Acesso em: 6 fev. 2019.
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Grupos progressistas organizavam manifestações de repúdio à 
candidatura do ex-capitão e, após um desses atos de alcance nacional, 
no final de setembro, Bolsonaro voltou a subir nas pesquisas de intenção 
de voto, seguido por Haddad, enquanto Geraldo Alckmin e Marina Silva 
perdiam apoiadores a cada dia, e Ciro Gomes havia estacionado em 15% 
das intenções de voto. 

A poucos dias da votação, a dúvida dos especialistas em política, 
assim como da imprensa, era se Bolsonaro seria capaz de vencer no 
primeiro turno ou se Haddad teria forças para levar a disputa à segunda 
etapa do pleito5.

5. A dois dias do primeiro turno, pesquisa divulgada pelo Ibope mostrava que os indecisos 
ou aqueles que votariam em branco ou nulo correspondiam a até 22%. Ao mesmo tempo, 
o candidato mais bem colocado, Jair Bolsonaro, era também o que detinha maior índice 
de rejeição. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-
numeros/noticia/2018/10/05/pesquisas-ibope-nos-estados-veja-evolucao-da-intencao-
de-voto-para-presidente-05-10.ghtml. Acesso em: 4 jan. 2019.

QUADRO 1: O número de votos que cada região deu para os três primeiros colocados.
FONTE: BBC Brasil.
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A ascensão de um “neoliberalismo fascista”

Segundo Safatle (2018), a ascensão do chamado neoliberalismo 
fascista na contemporaneidade teria ganhado força no mundo ocidental 
após o enfraquecimento do Estado de Bem-Estar-Social, no final dos 
anos 1980. A existência do Estado de Bem-Estar-Social, cujo principal 
objetivo é garantir a todos os cidadãos padrões mínimos de saúde, 
educação, habitação e seguridade social6, teria feito com que partidos 
de direita fossem obrigados a aceitar a conservação de uma espécie de 
mínimo social a ser respeitado em troca de estabilidade política.

A dissolução da União Soviética desestabilizou a competição entre 
os dois sistemas (capitalismo e comunismo), contribuindo para que, a 
partir dos anos 1990, houvesse no mundo ocidental uma desregulamen-
tação gradativa das defesas trabalhistas contra a espoliação, consolidando 
a decadência do modelo de Estado de Bem-Estar-Social e permitindo a 
ascensão de um neoliberalismo agressivo, que não estava mais disposto a 
fazer concessões à classe trabalhadora (SINGER, 2018; SAFATLE, 2018).

Nesse contexto em que os empregados se encontravam mais fragili-
zados, os partidos de esquerda abriram mão de uma agenda revolucio-
nária e, mesmo a agenda reformista foi deixada de lado, concentrando 
sua ação em políticas identitárias, o que, para alguns pensadores, como 
Mark Lilla, foi um erro estratégico. Segundo Lilla (2017), uma das 
razões da vitória de Trump sobre Hillary Clinton em 2016 foi o fato de 
o Partido Democrata não ter sido capaz de oferecer uma visão de futuro 
coerente para todos os seus eleitores.

Safatle (2018, p. 35) considera que a esquerda brasileira cometeu erro 
semelhante ao se concentrar apenas em “políticas de reconhecimento de 
direitos e de setores vulneráveis da população”, contribuindo decisiva-
mente para a sua perda do poder e o fortalecimento de ideais conserva-
dores de direita. Segundo pensadores com essa compreensão da reali-
dade, “vence eleição quem é capaz de conversar com cada grupo sobre 

6. Esse modelo expandiu-se a partir da década de 1930, principalmente entre os países da 
Europa, vivendo seu auge nas décadas de 1960 e início dos anos 1970. A partir dos anos 
1980, argumentando que o aumento dos gastos públicos os impedia de continuar nesse 
paradigma, vários países europeus abriram mão desse modelo e, hoje em dia, apenas a 
região escandinava mantém tal linha política.
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seus problemas e de lhes mostrar por que os princípios de solidariedade 
e igualdade irão ajudá-los” (LILLA, 2018).

No final de 2018, havia muitos eleitores da classe média descontentes 
com o fracasso das políticas de redução da violência, que aumentava 
a cada ano. Além disso, era possível perceber uma insatisfação com a 
incompetência do Judiciário para coibir o crescimento da corrupção. O 
sucesso da Lava Jato ofereceu uma resposta mais efetiva a esse problema, 
mas acabou dando a impressão de que esse câncer era causado exclusi-
vamente pelos membros do Partido dos Trabalhadores.

Essa associação foi ventilada aos quatro cantos do Brasil, majori-
tariamente, pelos meios de comunicação (MOURA; CORBELLINI, 
2019). Tal posicionamento da mídia levou grande parte dos apoiadores 
da esquerda a se referirem a esses meios de comunicação como “mídia 
golpista” (SOUZA, 2016).

A esse grupo de eleitores descontentes, somaram-se os conservadores 
e os religiosos, que discordavam das políticas de afirmação promovidas 
pelos governos petistas, especialmente àquelas relacionadas aos direitos 
humanos e aos direitos LGBTQ+, como o casamento gay e a discussão 
sobre as questões de gênero no ensino médio.

A figura de Bolsonaro, limitada ao estado do Rio de Janeiro até 
meados de agosto de 2015, a partir de então, passou a frequentar a casa 
do brasileiro pela televisão, que invariavelmente pretendia ridicularizar 
suas opiniões reacionárias, mas o efeito foi contrário. Como destaca 
Castells (2018), a contemporaneidade favorece a busca por novos atores 
políticos, e as pessoas têm se mobilizado ao redor de nomes que, sem 
rodeios, articulam um discurso que foge do politicamente correto.

As chances do ex-capitão se tornar presidente aumentaram consi-
deravelmente quando ficou claro, para boa parte da população, que ele 
seria o único candidato capaz de vencer o Partido dos Trabalhadores e 
decretar um fim na corrupção e em velhas práticas da política, acabar 
com a violência e com políticas de afirmação.

Nesse contexto, Bolsonaro passou a encarnar não apenas aquele que 
poderia varrer o PT do cenário político, mas também a união de um 
conjunto de ideias e práticas de uma direita conservadora que estava sem 
voz (e rosto) há muitos anos. Tal estratégia se assemelha muito à utili-
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zada por Donald Trump para vencer a eleição de 2016 para presidente 
dos Estados Unidos que, alguns meses antes, havia incorporado à sua 
campanha os brancos que se sentiam excluídos das políticas identitárias 
(CASTELLS, 2018) e se viam pressionados por serem obrigados a mudar 
a forma (racista, xenofóbica, machista) como se expressavam. Vale notar 
que, em agosto de 2018, o diretor executivo da campanha de Trump, Steve 
Bannon, ideólogo da extrema direita, reuniu-se com Eduardo Bolsonaro, 
atuando como conselheiro informal da campanha de seu pai. 

O eleitor brasileiro, pertencente aos mais diversos extratos sociais, 
aderiu fortemente ao discurso agressivo proferido por Bolsonaro contra 
os privilégios concedidos às minorias e aos mais vulneráveis. Assim, 
Bolsonaro e aqueles que o apoiavam passaram a se constituir como 
fortes candidatos à vitória nas eleições de 2018, em todos os cargos7.

Esse conjunto de ideias e posições políticas passou a ser chamado de 
bolsonarismo pelos analistas e pela imprensa em geral. O fenômeno tem 
se caracterizado desde então por seguir a cartilha clássica do populismo, 
na qual há uma relação direta entre uma figura messiânica, detentora 
de uma verdade inquestionável, e aqueles apontados como os grandes 
inimigos da nação: os gays (que irão acabar com a família), as pessoas 
defensoras dos direitos humanos (que protegem os bandidos), os prati-
cantes da velha política (baseada no “toma-lá-dá-cá”) e o Partido dos 
Trabalhadores (que disseminou a corrupção por todos os lugares).

O bolsonarismo é baseado em um forte nacionalismo, um sistema 
anti-intelectual de índole reacionária, que se funda em uma capaci-
dade de mapear, acolher e manipular ressentimentos, e que opera sob o 
combustível do conflito constante em prol de um projeto autoritário de 
poder. O êxito dessa estratégia política depende da depredação progres-
siva das instituições republicanas sem, entretanto, prescindir do gatilho 
legitimador eleitoral. Além disso, os bolsonaristas se utilizam das redes 

7. Os empresários João Dória, em São Paulo, e Romeu Zema, em Minas Gerais, são dois 
exemplos de candidatos que se tornaram governadores graças à lógica do bolsonarismo. 
Dois filhos de Bolsonaro também foram eleitos para cargos parlamentares. A bancada do 
PSL foi a que mais cresceu, é vice-líder na Câmara, e o partido obteve o maior número 
de votos para deputados federais em 2018. Disponível em: https://congressoemfoco.uol.
com.br/legislativo/direita-cresce-e-engole-o-centro-no-congresso-mais-fragmentado-da-
historia/. Acesso em: 31 out. 2019.
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sociais para intimidar seus opositores, divulgar suas ideias e consolidar 
sua plataforma de apoio.

É válido lembrar que a perda de poder político da esquerda com o cres-
cimento da direita mais radical não é um fenômeno exclusivo do Brasil, 
e que vem acontecendo há, aproximadamente, trinta anos na Europa, 
relacionado a crises sociais e políticas, ao fim do comunismo e da União 
Soviética, bem como a mudanças causadas pela globalização (CASTELLS, 
2018). Dessa maneira, o bolsonarismo se inscreve em uma onda interna-
cional de caráter autoritário, responsável pela chegada ao poder de figuras 
populistas de extrema direita, como Donald Trump, o vice-primeiro-
-ministro italiano Matteo Salvini e o premiê húngaro Viktor Orbán.

Bolsonarismo enquanto acontecimento

Ao tratar o bolsonarismo sob a égide do conceito de acontecimento, 
entendemos o termo sob uma perspectiva específica, notadamente encon-
trada nas visões de Quéré (1995, 2000, 2003, 2005) e França (2012), na 
qual é considerado bolsonarismo não apenas o surgimento e a chegada 
de Jair Messias Bolsonaro ao Palácio do Planalto, mas todo o ecossistema 
que se consolidou durante a disputa eleitoral e que permitiu a ascensão, 
pelo voto popular, de uma política declaradamente ultraconservadora, 
que busca criar uma constante desconfiança nas notícias divulgadas pelos 
veículos jornalísticos tradicionais, com amplo uso das chamadas fake news 
(notícias falsas). Aqui vale lembrar que essa estratégia de deslegitimação 
das informações veiculadas pela mídia se acentuou durante o período do 
impeachment de Dilma Rousseff, quando alguns teóricos e apoiadores da 
ex-presidenta acusaram a mídia de divulgar informações falsas sobre ela, 
a fim de legitimar o processo de seu afastamento.

Nesse contexto permeado por incertezas, surpresas e discursos de 
ódio, o bolsonarismo se consolidou como um acontecimento, irrom-
pendo todas as expectativas, causando fissuras nos quadros esperados 
(QUÉRÉ, 1995) e “presenteando” jornalistas e cidadãos com novas ques-
tões a serem debatidas a cada dia.

Além de se apresentar à sociedade enquanto um acontecimento, o 
bolsonarismo se constituiu, sem dúvidas, como um “acontecer coletivo”, 
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na medida em que acionou quadros partilhados de experiência, esteve 
inscrito sob um regime de visibilidade e instaurou um campo problemá-
tico público (QUÉRÉ, 1995) – o que será detalhado na análise à frente.

Foi nesse contexto polêmico e polarizado que o jornalismo tentou 
dar conta dos sentidos nebulosos que pairavam sobre o país. Entre os 
atores que se incumbiram dessa tarefa, as revistas foram uma das prota-
gonistas, especialmente a partir do segundo turno das eleições presi-
denciais. Em suas capas e páginas internas, elas tentavam explicar para 
os seus leitores o que acontecia no Brasil, adotando um ponto de vista 
que estava afinado com a postura da maioria da imprensa tradicional 
(televisão, jornais, rádios), tratando Bolsonaro como uma figura bizarra 
e não merecedora de chegar ao Palácio do Planalto, como veremos na 
primeira parte do corpus.

O capitão nas capas

A fim de captar parte de tal panorama semântico, este trabalho busca 
analisar as narrativas veiculadas pelas capas de três revistas brasileiras 
a partir do macro-acontecimento público bolsonarismo e de todos os 
micro-acontecimentos que dele derivaram durante a corrida presiden-
cial e nos cem dias após a posse de Bolsonaro. As publicações elencadas 
são semanais e de cunho jornalístico: Veja, Istoé e Carta Capital.

Veja foi escolhida porque é o periódico do gênero mais vendido do 
país8. Já Carta Capital compõe o corpus por possuir uma linha editorial 
radicalmente oposta à de Veja. A inserção de Istoé se deu não apenas pela 
importância da revista, mas por ela apresentar, nos últimos meses antes 
da eleição, um discurso extremamente mais conservador do que adotava 
historicamente (ver capítulo 2). Tal mudança de postura chamou nossa 
atenção e foi decisiva para a inclusão do periódico. As discrepâncias, 
regularidades e particularidades de tais revistas foram então analisadas 
e percebemos que elas poderiam revelar um jogo discursivo interessante, 
fornecendo ricos insumos para o entendimento das narrativas em questão.

8. Disponível em: www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/03/19/
apesar-de-queda-geral-revistascresce m-em-digital.html. Acesso em: 4 jan. 2018.
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Esses dois recortes temporais nos permitem compreender o antes e 
o depois da eleição de Jair Messias Bolsonaro a presidente do Brasil em 
2018. O primeiro recorte temporal começa na semana imediatamente 
após a votação de 1º turno (7 de outubro) e se estende até a primeira 
semana após o 2º turno (28 de outubro). Já o segundo recorte temporal 
começa na primeira semana de 2019 e se encerra em meados de abril – 
quando o governo completou cem dias.

Quanto ao método de análise, França e Lopes (2017) fornecem 
aparatos para transformar o conceito de acontecimento em um operador, 
a fim de orientar a tarefa da pesquisa científica. Entre as opções apresen-
tadas pelas autoras, este trabalho utilizará como ferramental “o poder 
hermenêutico do acontecimento para busca de sentidos em jogos de 
temporalidades e enquadramentos” (FRANÇA; LOPES, 2017, p. 71).

Isso significa buscar entender que horizontes foram abertos por meio 
das narrativas das revistas e a forma com a qual elas tentaram enqua-
drar o fenômeno do bolsonarismo. Como bem explicam França e Lopes 
(2017, p. 77), por meio dessa estratégia, o pesquisador “buscará perceber 
os sentidos em circulação, suas variações, formatações e contradições, 
analisando o que eles revelam sobre o acontecimento em si e, a partir 
dele, o que apresentam da sociedade”. Para tanto, utilizamos proposta de 
análise semelhante à dos capítulos anteriores, bem como os conceitos já 
apresentados na Introdução do livro.

Sabemos que os acontecimentos ultrapassam o campo midiático. 
Porém, analisaremos esse acontecimento público por meio das narra-
tivas contidas apenas no nosso corpus, ou seja, pela ótica das revistas, 
com o objetivo de fornecer contribuições para a análise comunicacional. 
Não se pode negar também que o alcance e o poder de afetação do bolso-
narismo se deram graças à ampla midiatização do acontecimento – mas 
não somente por ela, é necessário ter sempre em mente.

Neste capítulo, mais uma vez, a ideia de sobrevivência das imagens 
desenvolvida por Warburg (2015) foi útil para observarmos a presença 
de formas visuais que atravessam o tempo e interferem na produção de 
sentidos vinculados a essas formas. Vamos perceber como certas formas 
visuais podem ser utilizadas como um recurso retórico para fixar o 
sentido das imagens tal como se utiliza uma legenda. Isso é possível 
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porque o uso desses tipos visuais garante que o sentido vinculado à 
trajetória histórica e antropológica dessa imagem possa ser percebido 
pelo leitor durante a interpretação.

Após as análises, percebemos que o enquadramento dedicado à figura 
de Bolsonaro, tanto antes quanto depois da sua eleição, foi bastante 
negativo, o que deve ter contribuído para enfraquecer seu poder simbó-
lico, mas não foi suficiente para que ele perdesse as eleições.

Termina o primeiro turno

A tríade inicial de revistas analisadas foi impressa e veiculada no dia 
10 de outubro de 2018, portanto, logo após o resultado final das eleições 
do primeiro turno (realizado no dia 7 do mesmo mês). Nesse material, 
percebemos o começo de um enquadramento que se repetirá até o final 
do segundo turno: a desqualificação dos candidatos ao pleito – apenas 
Carta Capital irá investir, em algumas capas, na qualificação do candi-
dato Fernando Haddad (PT).

A edição número 2603 de Veja apresentou ao leitor uma capa em que 
havia duas mãos com cores distintas. A mão pintada de vermelho faz um 
gesto que lembra a letra “L”, uma referência direta à Lula e indireta ao 
PT Essa mão representa o candidato Fernando Haddad – não é coinci-
dência que ela está situada à esquerda da página (Figura 1).

FIGURA 1: Capas das revistas veiculadas em 10 de outubro de 2018.
FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé.
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Já a mão azul, situada à direita na página, representa o candidato de 
tendência política oposta, Jair Bolsonaro, cuja postura agressiva, vincu-
lada a temas como o armamento da população e o nacionalismo exacer-
bado, é representada pela sugestão de que mimetiza uma arma, atirando 
em direção ao lado “esquerdo” – uma referência que pode ser interpre-
tada como a postura de Bolsonaro contra as políticas progressistas dos 
partidos desse espectro político, como as ações em defesa da comuni-
dade LGBTQ+, por exemplo.

O gesto de mimetizar uma arma com os dedos, levantando o polegar 
acima do seu punho e estendendo o indicador perpendicularmente ao 
polegar, enquanto o resto da mão fica fechada (Figura 2) é conhecido 
na cultura ocidental desde pelo menos os anos 1970, especialmente 
na sociedade norte-americana, popularizado em 1977 com a saudação 
icônica de Ted Lance nos títulos de abertura do drama de TV The Love 
Boat. O gesto de Steve Carell de “sacar as suas armas”, no sitecom The 

FIGURA 2: Trump, Carell e Shishigami Hiro, vilão do mangá Inuyashiki.
FONTE: Mosaico elaborado pelos autores a partir de imagens buscadas na internet.
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Office (2009) se tornou um GIF muito conhecido9. Em diversas fotos, 
Trump também é flagrado usando esse gesto. O vilão do mangá de 
ficção científica Inuyashiki, popular na década de 2010, é capaz de matar 
apenas com esse gesto da mão.

Nesse gesto, o indicador funciona como cano da arma e o dedo médio 
pode atuar como gatilho ou como parte do próprio cano10. Bolsonaro 
incorporou esse gesto ao seu gestual de campanha, mas com a diferença 
de usar não apenas uma das mãos, mas ambas, o que pode sugerir que a 
arma que ele sustenta é uma metralhadora. O uso constante de imagens 
em que ele encena esse gesto acabou criando uma forma visual que 
passou a simbolizar seu apoio ao armamento da população, ao mesmo 
tempo que demonstra sua disposição de lutar e sua agressividade.

Ao apresentar duas mãos que são distintas pela cor e posição em um 
gesto que pode evocar duas pistolas e afirmar, em sua manchete, que 
existe um duelo, Veja retrata a belicosidade da disputa presidencial e 
deixa claro que há dois grupos de eleitores bem definidos, ao mesmo 
tempo em que desqualifica ambos, afirmando que a radicalidade de 
ideias dos candidatos constitui um “risco de retrocesso ao país”. A 
semântica visual (armas) acompanha a semântica escrita (duelo) que 
remete também aos duelos dos filmes americanos sobre o Velho Oeste, 
simbolizado no imaginário dos espectadores como uma terra “sem lei”.

A partir desse momento até o final do segundo turno, Veja não estam-
pará mais críticas à Haddad em suas capas, e concentrará seus esforços 
em desqualificar Bolsonaro, alertando o leitor para o perigo que signifi-
caria sua vitória.

Já a capa da edição de número 1024 de Carta Capital (Figura 1), em 
preto e branco, destaca as meias faces dos dois principais candidatos à 
presidência do Brasil – prontos para o duelo final. Do lado esquerdo, 
está Haddad, do lado direito, Bolsonaro, representando, de certa forma, 

9. Disponível em: https://www.dictionary.com/e/pop-culture/finger-guns/. Acesso em: 1 
mai. 2020.

10. Esse gesto também é usado colocando a “arma” ao lado da cabeça, na boca ou debaixo 
do queixo, como se a pessoa estivesse cometendo suicídio. É usado em situações nas quais 
o autor do gesto quer expressar tédio ou antipatia por uma situação. Pode ainda ser usado 
como um gesto ofensivo, como sugerindo que o cérebro de outra pessoa seja arrancado da 
parte de trás da cabeça.
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como a capa de Veja, a oposição entre os adversários. A escolha não foi 
aleatória: cada um está posicionado de acordo com seu espectro polí-
tico. Além disso, a meia face de Bolsonaro é apresentada com ilumi-
nação frontal dura, que lhe dá um ar severo.

Já a meia face de Haddad tem iluminação lateral mais difusa, com 
áreas em que a passagem da luz para a sombra é suave. Sua expressão 
é séria, transmitindo certa confiança. Seu lábio superior, ligeiramente 
arqueado, lhe confere uma expressão amigável. Ao lermos a manchete, 
o posicionamento da revista se torna bastante claro e coerente com seu 
histórico editorial. De acordo com a publicação, a eleição de Bolsonaro 
serviria aos interesses capitalistas patronais e à disseminação do ódio 
contra as minorias.

O número 2546 de Istoé (Figura 1) não faz referência direta ao 
candidato do PSL. O rosto de Haddad surge sozinho contra um fundo 
escuro, recebendo iluminação direta – o que lhe dá destaque e acentua 
sua expressão de preocupação, marcada pela contração dos músculos 
próximos à boca. O texto elenca uma série de dados negativos sobre o 
candidato do PT, em uma tentativa de desqualificá-lo. O título avisa que 
Haddad possui 32 processos judiciais e faz a pergunta em maiúsculas e 
na cor amarela: “é isso mesmo que você quer?”.

Rumo ao segundo turno

A ocasião em que a segunda tríade de revistas chega às bancas coin-
cide com uma nova fase das eleições 2018. Naquele momento, 17 de 
outubro, os veículos de comunicação passaram a adotar posições mais 
radicais sobre a biografia e o posicionamento dos dois candidatos que 
disputariam o segundo turno. A possibilidade real de vitória de Jair 
Bolsonaro despertou, junto a diversos sujeitos sociais (principalmente, a 
imprensa tradicional), a necessidade de esclarecer aos seus leitores quais 
seriam as consequências (negativas) de sua vitória.

As revistas tentavam, agora em tom mais incisivo, fornecer sentidos 
ao bolsonarismo, já que o “acontecimento adquire sentido e definição 
por meio das interpretações daqueles que são por ele afetados, os quais 
buscam elementos em um quadro de sentidos que configura um mundo 
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em comum” (MARQUES, 2012, p. 146). Nessa nova fase, as publicações 
subiram o tom da crítica: o fator “tempo” pesava ainda mais na disputa 
de sentidos sobre o bolsonarismo.

Como exemplo dessa postura, podemos ver a revista Veja (Figura 3) 
retratando Bolsonaro com expressão séria, polegar e indicador em riste, 
sugerindo a forma de uma arma de fogo. O gesto que ele se esforçou 
para popularizar se tornou uma espécie de símbolo da sua campanha, 
pois aludia ao seu jeito “truculento” e à sua defesa pelo armamento da 
população. Na capa, ele “aponta seus revólveres” para o leitor.

A composição dialoga com o cartaz de recrutamento utilizado pelo 
governo inglês durante a I Grande Guerra, como forma de incentivar o 
alistamento militar, e imortalizado pelo governo norte-americano três 
anos depois com o mesmo fim: uma figura masculina com expressão 
séria, representando o Estado, aponta o dedo para o leitor do cartaz, 
convocando-o a assumir suas responsabilidades com seu país (Figura 4). 
Naquele contexto, isso significava lutar na guerra (GINZBURG, 2014).

FIGURA 3: Capas das revistas veiculadas em 17 de outubro de 2018.
FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé.
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A fusão de um ícone da memória coletiva (“Tio Sam”) com a imagem 
de Bolsonaro vestindo a faixa presidencial e a boina do exército pode 
ter como finalidade chamar a atenção do leitor para a gravidade do 
momento e o vínculo do candidato com os Estados Unidos e com as 
Forças Armadas, além de, indiretamente, convocar o público a “se 
alistar” contra a possível ascensão do bolsonarismo.

A capa de Istoé trouxe a imagem do candidato do PSL em um close 
bastante fechado e prometeu explicar ao leitor por que ele teve tamanha 
projeção nas urnas, no primeiro turno: o crescimento (ou o ressurgi-
mento) de uma parte considerável da comunidade brasileira alinhada 
a valores e posições radicais à direita. Tal como na capa de Veja, a capa 
de Istoé manuseou, discursivamente, o passado e o futuro com o obje-
tivo de entender e explicar o presente. Na capa de Veja, a aproximação 
imagética com um ícone estadunidense e com símbolos militares, que 
remetem também à ditadura, evoca signos memorialísticos a fim de 
associar/sugerir uma conotação de “medo” à possível vitória de Bolso-
naro. Já em Veja, a manchete “Será isso mesmo?” e a chamada subse-
quente (“Com boa vantagem nas pesquisas, Bolsonaro está a um passo 
de virar presidente. Agora precisa mostrar que é capaz de governar e 

FIGURA 4: Comparação entre a capa de Veja e o famoso cartaz americano em que o 
"Tio Sam" convoca os americanos para lutar na primeira guerra mundial.

FONTE: Acervo Veja e Wikipédia.
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pacificar o país”) projetam, para o leitor, um futuro incerto no que diz 
respeito à própria ordem nacional.

Diferentemente das outras duas revistas, que trouxeram a figura 
solitária de Bolsonaro, o número 1025 de Carta Capital deu destaque 
a Fernando Haddad, cercado pelas principais lideranças da esquerda 
naquele momento: Ciro Gomes, Guilherme Boulos e Manuela d’Ávila, 
sua vice-presidente (Figura 3). Haddad foi apresentado em plano ameri-
cano, assim como seus aliados, com destaque para seu tamanho (é o 
maior) e posição (central), que o definem visualmente como a figura 
mais importante na capa.

A revista ainda alerta para a necessidade da formação de uma frente 
democrática, apoiada pelos políticos presentes na imagem. Essa equipe 
lutaria contra os interesses do “Tio Sam” e o predomínio do neolibera-
lismo. Ao retratar o cenário complexo instaurado pelo acontecimento, 
a revista busca reforçar seu histórico alinhamento político à esquerda: 
convoca o público a votar “por uma frente democrática”, visto que o 
presidente Lula, principal representante da esquerda no Brasil, encon-
trava-se preso naquela ocasião.

A impressão geral é de que a imagem foi executada de maneira 
displicente, pois a montagem não passa uma boa impressão sobre essa 
frente: Ciro está sério demais, talvez até constrangido, e Boulos parece 
ter sido posicionado de forma pouco natural, mesmo se tratando de 
uma colagem. De propósito ou não, essa imagem antecipa caracterís-
ticas dessa frente: “mal configurada”11 e que, efetivamente, acabou não 
indo adiante, devido, entre outros fatores, à sua fragmentação.

Nesse ponto da análise, vale a pena esclarecer que as diferenças entre 
as narrativas das capas pesquisadas ocorrem porque os acontecimentos 
não são lidos de forma uníssona pelos sujeitos sociais. Na medida em 
que nos aproximávamos do dia de votação do segundo turno, as revistas 
materializaram a experiência que tinham até aquele momento com o 
fenômeno bolsonarismo, por meio de diferentes leituras realizadas 

11. Do lado direito de Haddad, que ocupa a posição central, está posicionado Ciro Gomes, 
com expressão séria e braços cruzados, sugerindo que está bravo e/ou não muito à vontade. 
Do lado direito de Haddad, está a candidata a vice na sua chapa, Manuela d’Ávila e, atrás 
dos dois, Guilherme Boulos. 
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pelos sujeitos que compunham seu corpo profissional. Quéré (2005) 
explica que essa dimensão da experiência, mesmo no âmbito da narra-
tiva mediada, ocorre em função do “poder hermenêutico” do aconteci-
mento: o poder de evocar novos sentidos e descortinar horizontes, que 
podem ser diferentes para cada público ou ator afetado pelo fenômeno.

O que há por trás dos candidatos

Na semana anterior à votação do segundo turno, em meio à tarefa de 
tornar os fatos compreensíveis para seus leitores, as revistas buscaram 
alertá-los para aspectos da realidade que eles supostamente desconheciam.

Ora, as revistas são meios que possuem legitimidade para suprir os 
leitores de informações que permitem formar quadros de sentido junto 
à comunidade da qual fazem parte. Desse modo, os periódicos procu-
raram fornecer dados que poderiam mudar enquadramentos difundidos 
entre a população ou compô-los de acordo com cada interesse editorial. 
Assim, mediante um acontecimento, as publicações precisaram isolar o 
evento, conformá-lo, enquadrá-lo. Tal conformação pretende ser guia 
de leitura para a conduta dos públicos e configura posicionamentos 
em uma situação dada. Goffman (2002) ressalta a dinamicidade desse 
processo, destacando que nossa postura pode mudar durante a interação 
comunicativa – fenômeno que ele conceitua como footing.

Na tentativa de elaborar tais quadros, o número 2605 da revista Veja 
(Figura 5) veiculou uma ilustração ambígua na qual, à primeira vista, 
podemos entender como uma estampa de camuflagem, geralmente utili-
zada para fins militares. Porém, se o leitor mantiver um pouco mais de 
atenção à composição, poderá perceber que a estampa é constituída não 
apenas por formas abstratas, mas por silhuetas de pessoas.

Com a ajuda do texto impresso na capa, podemos pensar que as 
silhuetas formaram um quadro de sentido que não apenas busca repre-
sentar as Forças Armadas, mas também “os generais de Bolsonaro”, ou 
seja, aqueles militares que poderão vir a compor o primeiro escalão no 
novo comando do país. A camuflagem (recurso que faz parte da estra-
tégia e semântica militares) sugere que essa informação é desconhe-
cida daqueles que poderiam votar no candidato do PSL. Dessa forma, a 
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capa de Veja procura denunciar a relação próxima entre Bolsonaro e as 
Forças Armadas, bem como alertar seu leitor para as consequências que 
essa proximidade traria para o país.

Já o número 1026 de Carta Capital estampou uma fotomontagem na 
qual a silhueta de um homem bate continência para a bandeira estadu-
nidense (Figura 5). Essa capa segue a mesma linha de denúncia de Veja, 
pois procura evidenciar ao leitor a relação de subalternização de Bolso-
naro à nação norte-americana. Segundo a revista, o candidato do PSL 
seria uma espécie de fantoche do governo estadunidense12.

A revista Istoé do dia 24 de outubro (Figura 5) trouxe na sua capa 
uma arte que faz referência a uma das mais famosas guerras da mitologia 
greco-romana, a Guerra de Troia, e à estratégia utilizada pelos gregos 
para vencê-la: presentear os troianos com uma estátua de madeira de 
um cavalo, grande o suficiente para levar guerreiros escondidos, que, ao 
adentrarem Troia, enquanto a cidade dormia, abriram o portão para o 
restante do exército que esperava do lado de fora – daí o significado da 
expressão “presente de grego”.

12. A mesma estratégia já havia sido utilizada por Veja logo após o 1º turno, quando a 
imagem de Bolsonaro foi assemelhada à do “Tio Sam”. Assim, o acionamento dos quadros 
de sentido é semelhante, como se vê na Figura 4.

FIGURA 5: Capas das revistas veiculadas em 24 de outubro de 2018.
FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé.
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Na capa de Istoé, em primeiro plano, o cavalo que representa o 
“presente de grego” tem a face de Haddad e, dentro do animal, escon-
didos, estão os principais líderes do PT. Dentre os “guerreiros” do 
Partido dos Trabalhadores, Lula está à frente, no “coração” do cavalo, 
seguido de outros nomes fortes da legenda: Gleisi Hoffmann, Lindbergh 
Farias, Fernando Pimentel, Dilma Rousseff e José Dirceu. Ao fundo, é 
possível ver a Catedral de Brasília e o Congresso Nacional, informando 
ao leitor qual seria a cidade “invadida”: a capital do país.

Tal como nas outras revistas, Istoé denuncia os possíveis problemas 
que virão “escondidos” com o candidato à presidente – mas, nesta publi-
cação, o alvo é Haddad. O petista é enquadrado de forma negativa, como 
alguém que não será livre para tomar as decisões em que acredita, suge-
rindo que o político seria um fantoche manipulado por Lula. O texto da 
chamada continua desqualificando o candidato, afirmando que ele irá 
trazer de volta a equipe “comandada pelo prisioneiro Lula, que assaltou 
o Brasil”. O diagrama abaixo resume esse quadro de sentido:

FIGURA 6: Diagrama que ilustra a metáfora visual presente na capa de Istoé  
de 24 de outubro.

FONTE: Elaborado pelos autores.
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Nas três revistas, os enquadramentos escolhidos naquele momento 
narram o evento acontecimental pela via da comparação com outras narra-
tivas amplamente conhecidas na sociedade (estampa camuflada, guerra 
de Troia, expressão “Tio Sam” e o imaginário do que seja um “fantoche”).

França (2012) explica que os enquadramentos são, de fato, embasados 
na bagagem e na cultura de um público. Por isso mesmo, ao formular os 
frames que figuraram nas capas, as revistas utilizaram recursos narrativos 
já conhecidos, imagens que, graças à sua sobrevivência no imaginário 
nacional, possuem uma trajetória histórica e antropológica que lhes dá o 
poder de serem facilmente reconhecidas e entendidas por parte do público.

Além disso, a semântica militar acionada, tanto pelo texto quanto 
pelas imagens em ambos os veículos, ajudou a associar o candidato 
Bolsonaro a essa ambiência e à ideia negativa de autoritarismo, presente 
no imaginário nacional desde o Golpe de 1964.

Cenários futuros

Os acontecimentos em uma sociedade, como já vimos, são capazes de 
acionar problemas públicos. As três capas da quarta semana analisada 

FIGURA 7: Diagrama que ilustra as narrativas encontradas nas capas das revistas  
Veja e Carta Capital de 24 de outubro.

FONTE: Elaborado pelos autores.



O CAPITÃO VEM AÍ! 175

parecem chamar a atenção para um quadro problemático que o acon-
tecimento colocava naquele instante da corrida presidencial: ameaça à 
democracia, ações motivadas puramente por ódio, falta de sobriedade 
entre a população, cegueira generalizada.

Como já dissemos, segundo Quéré (1995), os problemas públicos 
suscitam uma ação coletiva que, por sua vez, possui três características: 
uma semântica tematizadora, o acionamento de diversas entidades 
(incluindo leitores de uma revista) que possam resolver a questão colo-
cada e a inscrição do evento em uma temporalidade histórica. Veremos 
como essa ação pública figurou nas narrativas das revistas veiculadas em 
31 de outubro de 2018.

Nos dias que antecederam o segundo turno, sentindo-se confor-
tável com a possível vitória, o candidato do PSL e seu filho mais velho, 
o senador eleito Flávio Bolsonaro, fizeram declarações públicas fortes, 
afirmando que perseguiriam e expulsariam do país os seus oponentes, 
assim que chegassem ao poder13. Em 31 de outubro (Figura 8), as capas 
das três revistas responderam a essas ameaças, desqualificando ainda 
mais o candidato, ao mesmo tempo em que admitiam sua provável 
vitória e previam um futuro negativo para o país.

13. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/22/
actualidad/1540162319_752998.html. Acesso em: 24 jan. 2019.

FIGURA 8: Capas das revistas veiculadas em 31 de outubro de 2018.
FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé.
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Na edição 2606 de Veja, a imagem da capa faz referência aos disposi-
tivos de segurança que devem ser quebrados em situações de emergência. 
Na ilustração veiculada, o item protegido pelo invólucro transparente 
é uma cópia da Constituição Brasileira de 1988. Com certo humor, a 
revista antecipa para o leitor um quadro problemático que se instauraria 
e aponta aquilo que considera como o artefato de segurança a ser utili-
zado, caso as liberdades democráticas fossem de fato ameaçadas. Se as 
previsões negativas se concretizassem e Bolsonaro fragilizasse a demo-
cracia, a Constituição nos protegeria – é um possível sentido encontrado 
na capa, resumido pelo diagrama abaixo:

A capa da edição 1027 de Carta Capital mostra Bolsonaro falando 
ao telefone e sendo filmado por um celular que produz um vídeo a ser 
veiculado em outro celular (Figura 8). A ilustração brinca com o mise 
en abyme, termo francês que pode ser traduzido como “narrativa em 
abismo”, e se refere a textos que contêm outros textos dentro de si. No 
caso, temos uma imagem de celular que possui dentro de si outro celular 
filmando Bolsonaro falando em um terceiro celular.

Essa figura se refere à força da dispersão das imagens produzidas 
com a ajuda de um aparelho celular e o poder de comunicação desse 

FIGURA 9: Diagrama que ilustra a narrativa da capa da edição 2606 de Veja.
FONTE: Elaborado pelos autores.
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dispositivo – amplamente utilizado na campanha eleitoral, muitas delas 
para divulgar fake news. A crítica a tal fenômeno está na manchete taxa-
tiva: “A arma dos imbecis”. Na chamada, Carta Capital afirma que o 
Brasil chega às urnas inspirado em um discurso de ódio e que o eleitor 
de Bolsonaro não está consciente do que faz (“O Brasil chega às urnas 
envenenado pelas falsas notícias e pelo discurso de ódio bolsonarista, 
sem entender o risco a que se expõe”).

O conjunto de texto e imagem da capa de Carta Capital sugere que 
Bolsonaro venceria graças às fake news divulgadas pela sua equipe e ao 
seu eleitorado que estaria, naquele momento, cego pelo ódio ao PT, de 
maneira que não lhes seria possível realizar uma análise sóbria da reali-
dade (o que deslegitimaria sua vitória).Já a capa do número 2549 de 
Istoé (Figura 8) faz referência à famosa cena pintada por Michelangelo 
na Capela Sistina, em Roma, na qual Deus é representado no momento 
da criação de Adão. Essa cena é um desenvolvimento de uma forma 
visual cuja origem está antes mesmo da Idade Média, que ilustra os seis 
dias em que Deus criou o mundo, como está no segundo capítulo de 
Gênesis. No uso dessa forma visual pelo criador da capa, ele mudou 
apenas os rostos de Deus e Adão.

Não podemos deixar de notar certa ironia na sugestão de que Lula 
(Deus) e seus “acólitos”14 foram responsáveis pelo surgimento de um 
candidato com as características de Bolsonaro – representado como 
ameaça ao jogo democrático. Com esse enquadramento, ao mesmo 
tempo que Istoé enquadra Lula como uma figura poderosa (Deus), 
desqualifica diretamente o PT, especialmente suas principais lideranças 
e, indiretamente, faz o mesmo com Bolsonaro. É interessante notar que 
o Deus cristão é o Deus mais poderoso, pois é o único. Além disso, essa 
imagem reafirma o discurso divulgado pela direita de que a culpa de 
tudo de ruim que acontece no Brasil é do PT.

Principalmente em Veja e em Carta Capital, encontramos certo 
“vocabulário à ajuda do qual nós definimos o caráter problemático das 
situações ou dos estados das coisas reveladas pelos acontecimentos” 

14. Os anjos que sustentam Deus são os principais nomes do PT – os mesmos que já 
apareceram na capa do Cavalo de Troia da mesma publicação.
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(QUÉRÉ, 1995, p.107, tradução nossa)15. Em outras palavras, a semân-
tica utilizada pelos dois veículos trouxe um viés apocalíptico (outra vez 
a referência cristã) para os leitores: incerteza, ódio, ameaça à democracia 
estão por vir junto com Bolsonaro.

Ainda no campo da ação pública colocada pelo acontecimento, Veja 
(Figura 8) convoca as instituições brasileiras e seus leitores para prote-
gerem a Constituição Brasileira, enquanto Carta Capital faz uma última 
tentativa de alertar os indecisos para o que a revista considerava como um 
governo incerto que colocaria em risco as liberdades democráticas. É inte-
ressante notar que esse alinhamento se repetiu anteriormente, no dia 8 de 
agosto, quando Veja e Carta Capital publicaram capas muito semelhantes, 
vinculando a figura de Bolsonaro à ditadura e ao autoritarismo.

Voltando a versar sobre a ação coletiva suscitada pelo problema público 
que poderia ser instaurado pelo bolsonarismo, Quéré (1995) nos explica 
que ela necessita de uma estrutura de experiência histórica para ser mais 
bem compreendida e validada. Ora, isso significa tematizar o aconteci-
mento (e suas consequências) dentro do quadro de uma experiência histó-
rica, ou seja, de uma bagagem comum vivenciada pelos leitores. As três 
revistas fazem isso muito bem nesta quarta semana de análise (Figura 8).

Veja relembra a “vitória” da direita sobre as “ações autoritárias da 
esquerda”, enquanto convoca entidades para confrontar a ameaça que 
está para se concretizar. O periódico dá a impressão de que ainda acre-
dita em um quadro alterável pela ação coletiva, rumo a um futuro mais 
confortável politicamente, embasado na Constituição. Já Carta Capital 
insere o panorama daquele momento em um fio narrativo linear. As 
mentiras e o discurso de ódio, na opinião da revista, levaram Jair Bolso-
naro à iminente vitória e o Brasil a um futuro incerto. O periódico deixa 
implícito que “ainda há saída” e convoca os eleitores a não concretizarem 
o temido cenário esperado.

Diferentemente de Carta Capital, Istoé responsabiliza o PT pela vitória 
de Bolsonaro e pelas consequências que isso acarretaria. A revista constrói 
a narrativa insinuando que os atos realizados durante os governos Lula 
e Dilma teriam como consequência a ascensão do bolsonarismo. O ato 

15. “[...] Le vocabulaire à l’aide duquel on définit le caractère problématique des situations 
ou des états de choses révélés par les événements”.
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narrativo aqui é apresentado com começo, meio e fim – apesar de a revista 
não deixar explícita a ação coletiva que pretende mobilizar.

Bolsonarismo no poder: os primeiros cem dias 

Com o processo eleitoral finalizado, o evento mais esperado no 
primeiro dia de 2019 era a posse de Jair Messias Bolsonaro. Havia muita 
expectativa sobre como seria o novo governo, se o tom ríspido do presi-
dente iria permanecer, que mudanças a população poderia esperar e, 
evidentemente, como a economia e os outros setores políticos reagiriam.

Acompanhando esse novo momento e a partir das narrativas das 
mesmas publicações analisadas, abordamos, agora, uma nova fase do 
bolsonarismo. Até o momento, observamos o fenômeno enquanto acon-
tecimento nas capas, incluindo, para tal investigação, imagens e textos 
diversos: do próprio político, de apoiadores, de metáforas, de perso-
nagens, de adversários. Com a chegada do ex-militar ao poder, dire-
cionaremos nosso olhar somente às capas que trazem a fotografia de 
Jair Bolsonaro como destaque, visto que, ao se tornar presidente, ele 
personificou o bolsonarismo: enquanto líder do Executivo, constituiu-
-se como a imagem principal do acontecimento.

Nosso corpus continua sendo formado por edições de Veja, Carta 
Capital e Istoé. O recorte agora compreende os cem primeiros dias 
do governo de Jair Bolsonaro, de 1º de janeiro a 10 de abril de 2019. 
Com tal escolha empírica, o exercício de focar nas capas que trazem 
somente Bolsonaro como imagem de destaque se justifica ainda mais: 
é ele quem está sendo “avaliado” nesses primeiros meses de atuação 
pelos meios de comunicação.

Começando pela revista Istoé, vimos que a publicação apresentou a 
imagem do presidente em quatro edições. A primeira, de 9 de janeiro, 
trouxe a fotografia do desfile em carro aberto no dia da posse do gover-
nante, ao lado da primeira dama, Michelle. A capa mostra Bolsonaro 
expressando alegria e triunfo. A manchete em caixa alta e com uma excla-
mação (“Começou!”) reforça uma expectativa positiva sobre o porvir.

No subtítulo, a publicação afirma que os desafios são muitos e ques-
tiona “Qual o rumo que o Brasil terá”. Desse modo, os sentidos acio-
nados pela fotografia e pelo texto se confrontam. A semântica não está 
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óbvia. Os quadros de sentido não foram suficientes para servirem de 
“[...] elementos de base que estruturam os acontecimentos, ao menos os 
sociais, e que servem para definir a situação e a nossa implicação neles” 
(GOFFMAN, 2012, p. 34).

Já a capa da edição de 23 de janeiro traz a imagem pela qual ficou 
nacionalmente conhecido o ex-deputado Jair Bolsonaro: o gesto de 
imitar armas com as mãos. Como um dos maiores defensores do arma-
mento da população, sempre que podia, ele posava como se carregasse 
uma. Durante o segundo turno das eleições, ainda em 2018, a revista 
Veja veiculou uma capa (Figura 1) em que destacava apenas uma das 
suas mãos realizando esse gesto belicista. No caso dessa edição de Istoé, 
em 2019, o programador visual responsável pela capa da revista se apro-
veitou de toda a simbologia militar em torno do bolsonarismo para criar 
uma imagem em que o gesto representa, por metonímia, o presidente da 
república, ao mesmo tempo que ilustra a matéria principal e ressalta a 
característica armamentista do ex-capitão. 

FIGURA 10: Capas de Istoé veiculadas durante os cem dias de governo de Bolsonaro.
FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé.
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Dessa forma, uma das mais fortes marcas do acontecimento bolsona-
rismo – o armamento da população – é levantada criticamente por essa 
edição de Istoé. A manchete suscita dúvida, ao inserir uma pergunta e não 
uma frase imperativa: “Às armas, cidadãos?” Parece que o micro-aconteci-
mento “armamento” é proposto por Istoé como um quadro problemático 
dentro da lógica bolsonarista. Conforme argumenta Quéré (1997):

Os acontecimentos são frequentemente convertidos em problemas 
públicos, ou seja, não apenas como objetos de atenção do público, 
mas também como objetos que se tornam problemáticos de acordo 
com uma determinada estrutura de avaliação e, como tal, chame por 
um tratamento público (pelo debate e pela ação) (QUÉRÉ, 1997, p. 
422, tradução nossa).16

Não é à toa que, nos subtítulos, a revista tenta explicar para o leitor 
quem pode ter arma em casa, o que essa lei mudaria para o brasileiro, 
mas põe em xeque a eficiência do ato, ao perguntar se essa medida seria 
suficiente para conter a criminalidade. Pela capa, pode-se inferir que 
a revista promete esclarecer alguns pontos sobre o projeto, avaliá-lo e 
propor uma forma de tratá-lo publicamente. Porém, fica evidente que 
Istoé não considera o armamento da população como uma normativi-

16. “Les événements sont souvent convertis en problèms publics, c’est-à-dire non son 
seulement en objets de l’attention publique mais aussi en objets qui font problème en 
fonction d’un certain cadre d’évaluation, et, en tant que tels, appellent un traitement public 
(par le débat et l’action)”.

FIGURA 11: O gesto bélico que se tornou uma das marcas de Bolsonaro.
FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé e imagem coletada na internet.
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dade imprescindível, revelando valores que ainda atribuem confiabili-
dade às instituições de segurança e de pacificidade do cidadão comum, 
sem a necessidade de as pessoas comprarem revólveres e espingardas, 
por exemplo, para resolver o fenômeno da criminalidade.

No dia 13 de março, a revista elaborou uma semântica altamente 
crítica ao presidente, acumulando falas controversas que ele havia dito até 
aquele momento do governo. A diagramação, semelhante às revistas em 
quadrinhos, na qual ele é rodeado de balões de fala e se aproxima de um 
personagem ficcional, em função das inadequações de suas enunciações 
nesses dois meses e meio de mandato, dá um tom cômico à composição.

Nessa capa, Bolsonaro aparece com o cabelo mais escuro, como se 
o houvesse pintado, com terno preto contra um fundo vermelho. Sua 
expressão é ambígua, especialmente seus olhos lhe dão um aspecto 
perturbado – impressão que ganha força quando olhamos para a foto 
original utilizada na diagramação. A imagem é de Gustavo Miranda, da 
Agência O Globo, e foi capturada ainda em 2011. 

Na foto original, a combinação da fisionomia de Bolsonaro com a 
posição das suas mãos faz com que o então deputado assumisse uma 
expressão próxima a alguém fora de si, descontrolado. No lugar de 
aparecer com os dois indicadores e polegares em riste, apontando para a 

FIGURA 12: Capa da edição 2567 de Istoé e a foto que serviu de base  
para a diagramação.

FONTE: Portal Ver Capas. Foto: Gustavo Miranda/Agência O Globo.
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mesma direção, como fez várias vezes, a posição das mãos sugere que ele 
segura um revólver em cada uma, apontando um para o outro, ampli-
ficando o aspecto belicista. Já na capa de Istoé, seu cabelo escuro lhe dá 
um ar mais juvenil e, junto à estética dos quadrinhos, reforça a infan-
tilização do presidente. É interessante notar que essa fotografia, produ-
zida em 2011, tem sido usada repetidamente para ilustrar relatos sobre 
Bolsonaro, quando se pretende enquadrá-lo como uma pessoa descom-
pensada/com problemas mentais (Figura 13). 

Assim como Istoé elencou e destacou as falas mais polêmicas de 
Bolsonaro até aquele momento, os sites que utilizaram a mesma foto-
grafia também associaram a imagem a textos que se assemelham mais 
a enunciados ficcionais do que reais, tamanho o espanto causado pelas 
afirmações do então parlamentar. Tais recortes mostram que, tanto 
para Istoé quanto para esses outros veículos, é valorizada a imagem de 
um líder comedido, sóbrio, ao mesmo tempo em que a sabedoria e a 
erudição de um presidente também se apresentam enquanto valores 
esperados – o que não é encontrado nos enunciados acima.

FIGURA 13: Exemplos de sites que utilizaram a mesma fotografia da capa de Istoé.
FONTE: Portal O Globo (3 nov. 2011), Portal Meio Norte (27 ago. 2014)

 e Extra (19 abr. 2016).
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Já a edição da Istoé, veiculada em 20 de março (Figura 10), retrata o 
ex-militar de forma diferente. A manchete diz “Bolsonaro tenta o armistício 
político”, ressaltando os esforços que o político estaria disposto a fazer para 
aprovar o carro-chefe de seu plano de governo: a Reforma da Previdência.

Nesse enquadramento, a posição da câmera distorce a imagem de 
Bolsonaro aumentando suas mãos e diminuindo sua cabeça. Suas mãos, 
que boa parte do tempo estão com o polegar e indicador em riste, suge-
rindo uma arma, nesse momento estão “pacificadas”, apoiadas sobre 
o tampo da mesa. Além disso, o halo ao seu redor sugere um aspecto 
divinal. A bandeira verde ao fundo nos lembra do seu forte patriotismo. 
O ângulo da câmera (de baixo para cima) sugere liderança e altivez 
do político. Essa imagem lhe confere um grande poder simbólico, não 
apenas pela luz que irradia de si, mas também pela memória de uma 
forma visual consagrada na História da Arte: Cristo, retratado na Última 
Ceia, por Leonardo da Vinci. O ângulo da câmera torna essa imagem 
ainda mais potente de sentidos positivos para Jair Messias Bolsonaro.

A manchete aciona sentidos ligados à disposição de Bolsonaro 
a realizar acordos e negociações. O subtítulo confirma a ideia e dá 
alguma esperança ao leitor de que o presidente vá abandonar, mesmo 
que temporariamente, seu estilo agressivo e se empenhará em um pacto 
para realizar os ajustes necessários juntos aos parlamentares. Nesse 
momento, Istoé entende que o acontecimento bolsonarismo pode ser 
uma boa saída para o país e aciona um enquadramento que inclui posi-
tividade, ordem (versus o caos) e liderança por parte do presidente. O 
valor patriota se liga aqui ao âmbito político, visto que a diagramação 
construída em torno do presidente intenciona falar sobre a capacidade 
de trânsito de Bolsonaro entre os legisladores.

Sobre as duas últimas edições, a disparidade da rede semântica é 
gritante. Da incerteza da primeira, passando pela problematização do 
armamento na segunda capa, o terceiro e o quarto exemplares analisados 
apresentam dois Bolsonaros bem diferentes entre si. Em 13 de março, ele 
é intempestivo, infantilizado, alguém sem decoro. Já na semana seguinte, 
ele é o líder aberto a conversas, disposto a fazer política e não “ganhar no 
grito”, capaz de levar a Reforma da Previdência adiante. O que explica 
essa incongruência?
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É possível inferir que a Reforma da Previdência é uma pauta de 
interesse (editorial) dos gestores da Istoé. Continuar criticando o presi-
dente e não mostrar para a população a importância dessa alteração na 
Constituição poderia prejudicar as possíveis vantagens empresariais que 
teria o grupo editor da revista. Mas essa é só uma inferência. Ao mesmo 
tempo, pode ter havido algum acordo entre o presidente e a publi-
cação – o que implica até mesmo investimento financeiro. Para nós, 
enquanto analistas, interessa menos as motivações do que o sentido que 
as mudanças de intenções (se é que de fato ocorreram) foram capazes 
de fornecer (RICOEUR, 1976). Um acontecimento alargado no tempo, 
como o bolsonarismo, é um solo fértil para micro-acontecimentos que 
conversam entre si ou que são totalmente antagônicos. Nesse sentido, 
podemos acionar o conceito de footing (GOFFMAN, 2002) para tentar 
entender essa dinâmica. 

Como já dissemos, o autor foca sua reflexão nas conversações inter-
pessoais e, para ele, o vocábulo representa os ajustes que realizamos em 
nossas interações de acordo com as reações dos interlocutores. Porém, 
mesmo em uma interação mediada, é possível perceber adequações. 
No caso das duas últimas edições de Istoé, a mudança narrativa pode 
ser comparada a uma mudança de tom ou de comportamento em uma 
conversa face a face. Goffman (2002, p. 147) alerta que a substituição 
de um footing não anula o outro, que pode ser acionado novamente, 
constituindo-se como a “habilidade de um falante competente de ir e 
vir mantendo em ação diferentes círculos”. Isso implica dizer que nada 
impede que Istoé volte a criticar o presidente (o que de fato ocorreu), 
utilizando até mesmo as mesmas estratégias.

Se consideramos as quatro edições analisadas, também é possível 
perceber uma flutuação semântica, não tão gritante quanto os dois 
últimos números, mais ainda assim marcada por um contínuo de 
permanências e rupturas (RICOEUR, 1994). Os primeiros cem dias de 
governo é um acontecimento que necessita de sucessivas ressignifica-
ções. Não podemos nos esquecer de que esse é um período de ajustes 
para qualquer novo nome que chega ao Palácio do Planalto. No caso de 
Bolsonaro, tal fator se intensifica: apesar de ter conquistado o cargo, sua 
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ascensão era permeada por críticas e dúvidas a respeito da sua capaci-
dade de governar.

Na incerteza da primeira capa, na proposta de discutir e orientar 
sobre um problema público na segunda, nas críticas da terceira edição 
analisada e no fim da linha interpretativa que imputou confiança ao 
presidente, percebe-se um fluxo oscilante de apoio/julgamentos que o 
próprio acontecimento exigiu. Não se sabia como seriam os primeiros 
meses de governo. A cada semana, até mesmo a cada dia, um fato novo 
emergia na cena pública. Essa demanda por entendimento justifica a 
não linearidade narrativa – um solo frutífero para estudos acontecimen-
tais. É enquanto o acontecimento continua a acontecer que os pesqui-
sadores conseguem perceber as nuances e o poder hermenêutico de um 
fato acontecimental (BABO LANÇA 2005; FRANÇA, 2012). Basta agora 
perceber como se deu essa flutuação nas outras duas publicações anali-
sadas: Veja e Carta Capital.

Veja: buscando entender um presidente

A revista Veja representou o governo Bolsonaro em cinco capas. Na 
primeira, veiculada em 2 de janeiro, a manchete, “Almanaque Bolso-
naro”, faz referência à dúvida com relação à forma como o novo chefe 
do Executivo iria administrar o Brasil. Bolsonaro venceu a eleição sem 
participar dos debates, não tinha um plano de governo sólido e possuía 
pouca experiência em governabilidade. Se o acontecimento aciona no 
leitor a pergunta: “o que está acontecendo?”, a primeira edição de Veja 
em 2019 se propunha a oferecer “um manual para entender a cabeça e o 
estilo do presidente”, como prometia o subtítulo.

Já a edição de 9 de janeiro utilizou a mesma imagem que Istoé veiculou 
naquela semana para representar a posse do presidente. A manchete 
também adotou um tom de ânimo com o futuro que se iniciava (“Agora 
é para valer”), entretanto, há menos entusiasmo (não tem o ponto de 
exclamação) e uma sugestão de cobrança. Uma parte do subtítulo diz: 
“Bolsonaro assume com discurso raso, mas começa a governar sob um 
clima de otimismo”. Esse clima de confiança é justificado por três dados 
que vêm logo abaixo do subtítulo: “70% acham que sua vida pessoal vai 
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melhorar”, “66% acreditam que a economia vai decolar” e “55% apostam 
que a política vai dar um salto”.

Quando a publicação afirma que “Agora é para valer”, ela projeta um 
futuro aberto pelo acontecimento, como argumenta Quéré (2005). Ao 
ser empossado, esse novo momento em aberto começa a ser elaborado 
simbolicamente pelos meios de comunicação, e a publicação analisada 
pretende contribuir para tal construção, vislumbrando um cenário 
em que a melhoria de vida do cidadão está calcada no crescimento da 
economia. Com essa proposição, percebe-se que, para Veja, os progressos 
que podem advir desse governo estão ligados a questões fora do âmbito 
social. A capa expõe na fachada (GOFFMAN, 1996) o suposto avanço, 
mas deixa, para a zona de fundo, outras questões polêmicas a respeito 
do presidente eleito. Evidentemente, não se espera uma explicação apro-
fundada em nenhuma capa de qualquer publicação. A capa é a vitrine 
para o que vem detalhado nas páginas internas. No entanto, associar a 
melhoria de vida do brasileiro aos âmbitos econômico e político, nessa 
seção da revista, revela a importância que ela confere a tais esferas como 
garantia do que significa uma configuração de que “agora é para valer”.

Na edição de 16 de janeiro, Bolsonaro é representado em uma 
montagem que repete a famosa foto de Jânio Quadros, de 1961, tirada 
pelo fotógrafo Erno Schneider17 (Figura 15). Naquela época, a imagem 

17. Vencedor do Prêmio Esso de Jornalismo de 1962. Disponível em: www.12.senado.leg.
br/noticias/materias/2011/08/25/janio-uma-foto-que-interpretou-a-historia. Acesso em: 
8 abr. 2019. 

FIGURA 14: Capas de Veja veiculadas durante os cem dias de governo de Bolsonaro.
FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé.
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funcionou como síntese do governo Jânio, marcado pela renúncia 
prematura e confusa do presidente, que acusou as “forças ocultas” de 
serem responsáveis pela sua decisão.

Na capa de Veja, o fundo branco, vazio, contrasta com a imagem 
em preto e branco acentuando a figura do “Jânio Bolsonaro”. A refe-
rência à imagem do ex-presidente já havia sido utilizada pela revista 
Carta Capital para caracterizar o governo de Dilma Rousseff (PT) em 
2015, buscando, da mesma maneira, transferir a ideia de confusão para 
o mandato da petista.

Veja busca explicar o micro-acontecimento “cem dias” dentro do 
acontecimento “bolsonarismo”, acionando uma iconografia conhecida. 
A sobrevivência (Nachleben) da famosa fotografia de Jânio Quadros no 
arcabouço imagético brasileiro ao longo das décadas contribuiu para que 
os leitores entendessem com mais facilidade o sentido que Veja (em 2019) 
e Carta Capital (quatro anos antes) desejavam associar àquele que estava 
sendo retratado naquele tipo visual18. Tais usos revelam que se construiu 
uma trajetória histórica e antropológica para a forma, garantindo a estabi-
lização de seu sentido e possibilitando a repetição do seu uso.

Essa analogia, apesar de ancorada no passado, projeta um futuro 
possível na capa de Veja: teria esse presidente o mesmo fim que Jânio? O 
cruzamento de temporalidades (QUÉRÉ, 2005; RICOUER, 1994) é uma 
marca da leitura da revista a respeito desse micro-acontecimento em 
questão e da narrativa que ela constrói sobre ele.

Em Veja, a manchete que acompanha a imagem, “Confusão na 
largada”, reforça a ideia de que o governo de Bolsonaro está iniciando 
com problemas de organização. O subtítulo explica melhor o que seria 
essa confusão: “Desmentido três vezes pela própria equipe, Bolsonaro 
cria desordem na estreia do seu governo”.

18. A imagem foi capturada na ponte que liga Uruguaiana (RS) a Libres, Argentina, em 
21 de abril de 1961, quando Jânio se encaminhava para um encontro com o presidente 
argentino Arturo Frondizi. A imagem do político brasileiro com as pernas em direções 
opostas mostra, involuntariamente, o quanto havia de divisão de personalidade em Jânio 
- e o grau de contradição das forças que então lutavam pelo poder. Fonte: Agência Senado. 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2011/08/25/janio-uma-
foto-que-interpretou-a-historia. Acesso em: 22 jun. 2020.
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Também percebemos aqui um aspecto valorativo que aprova um compor-
tamento ordeiro, coeso e conciliador de um presidente – o que parece não 
ser o caso de Bolsonaro. Espera-se de um governo que ele ordene o caos, e 
não que se perca nele. Ao ser desmentido pela equipe, aciona-se um valor 
rejeitado pela nossa sociedade: o político não seria digno de confiança. Os 
atributos negativos continuam na edição seguinte de Veja.

Na publicação de 20 de fevereiro, o presidente estampa a capa da 
revista com um recorte pouco usual, apresentando seu corpo abaixo da 
linha dos olhos, vestindo a faixa presidencial com uma cobra no bolso. 
Apenas a faixa (em verde e amarelo) e a cobra (esverdeada) estão colo-
ridas. O restante da página foi confeccionado em preto e branco, com 
um fundo escuro. Como consequência, há um destaque para o réptil e a 
faixa, sugerindo uma associação entre ambos. O significado dessa asso-
ciação não é tão óbvia e exige que o leitor procure nos textos junto à ilus-
tração um sentido mais claro. A manchete, “Veneno no Planalto”, suscita 
perigo, mas também pode estar relacionada a fofocas, conchavos, ideias 
normalmente associadas ao significante “veneno” na nossa cultura.

Mesmo que o leitor considere que a cobra seria a responsável pelo 
veneno referido no título, o significado é ainda um pouco ambíguo, 
exigindo que o público busque auxílio no subtítulo: “Bolsonaro e o filho 
Carlos detonam o ministro do palácio na mais bizarra das crises polí-

FIGURA 15 – Imagem de Jânio Quadros e as apropriações feitas por  
Veja e Carta Capital.

FONTE: Arquivo pessoal dos autores, portal Ver Capas e Twitter Carta Capital  
(29 jul. 2015).
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ticas”. Uma provável/possível leitura a partir dessa frase é: o filho do 
presidente seria a cobra que ele leva no bolso. Ambos seriam os respon-
sáveis pelo veneno/fofoca destilado nos bastidores do governo, uma 
atitude moralmente condenada em nossa sociedade.

Na edição em que Bolsonaro completava cem dias do governo, em 
10 de abril, Veja continuou utilizando uma abordagem depreciativa 
do presidente, repetindo o padrão visual em que ele é figurado como 
Jânio Quadros, já estampado na edição de meados de janeiro (Figura 
15). Porém, dessa vez, o tamanho da imagem foi reduzido, inserido ao 
lado dos caracteres da manchete, a fim de traduzir visualmente o enfra-
quecimento do poder de Bolsonaro – como se ele houvesse encolhido. 
Essa estratégia de diminuir a proporção imagética para indicar perda de 
poder já havia sido utilizada para representar o ex-deputado Eduardo 
Cunha (Carta Capital, em 2015) e o ex-presidente Michel Temer (Veja, 
em 2017, como vimos no capítulo 2).

Voltando à capa de Veja, o subtítulo promete que a revista irá 
explicar “Por que o governo encolheu tanto em tão pouco tempo e o 
que deve fazer para melhorar”. Dessa forma, assim como Istoé apre-
sentou o quadro problemático do armamento da população (Figura 11), 

FIGURA 16: Outras revistas já haviam utilizado o mesmo recurso da edição  
2629 de Veja.

FONTE: Twitter Carta Capital (21 out. 2015), Acervo Veja (28 jun. 2017)  
e portal Ver Capas.
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prometendo orientar os leitores, Veja também se incumbiu da tarefa de 
desvendar o enfraquecimento do governo, apontando soluções. De fato, 
conforme Quéré (2005), o acontecimento é um fenômeno que pede para 
ser compreendido, e não apenas explicado. Com essa afirmativa, o autor 
quer dizer que o processo de entendimento de um fato de caráter acon-
tecimental precisa passar pelo âmbito da experiência das pessoas, fazer 
sentido em sua vida cotidiana e orientar condutas.

A edição 2629 de Veja vislumbra fazer justamente isso: mostrar o 
que vem acontecendo, mas também apontar caminhos a respeito desse 
micro-acontecimento “enfraquecimento de Bolsonaro”, que afetaria a 
experiência do eleitorado, na medida em que a certeza de quem estará 
ou não no poder é algo que influencia diretamente a vida e os rumos 
de toda uma nação, mesmo aqueles que dizem não se interessar por 
política. É importante destacar que, quando as revistas dão explicações 
sobre a realidade e propõem soluções, fortalecem sua legitimidade como 
veículo de comunicação e locus privilegiado de enunciação e interpre-
tação dos fenômenos do mundo vivido.

Segundo Quéré (2005), ao ser compreendido, o acontecimento revela 
algo – daí seu caráter hermenêutico. Nesse sentido, Veja “revela” o enco-
lhimento do poderio de Jair Bolsonaro, apresentando uma faceta que o 
governante sempre tentou esconder: sua pouca habilidade para negocia-
ções políticas e inexperiência para governar. A fraca destreza política do 
presidente brasileiro sempre esteve na região de fundo nas ocasiões em 
que ele fala de si. Ele performa, nos seus atos comunicacionais, trans-
portando para a fachada um papel de líder, com pulso forte e autoridade.

Na representação mediada por Veja (Figura 14), características posi-
tivas sobre o político ora apareciam na fachada, ora se deslocavam para a 
região do fundo. Conforme explica Goffman (1996, p. 29, grifos do autor): 
“Será conveniente denominar de fachada à parte do desempenho [...] com 
o fim de definir a situação para os que observam a representação. Fachada, 
portanto, é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional”. 

Pela mediação de Veja, Bolsonaro foi representado de forma contradi-
tória: na fachada da edição de 9 de janeiro, o veículo mostra um presidente 
inaugurador de um novo tempo, capaz de atender aos anseios da popu-
lação, mas confuso e despreparado nos exemplares das outras semanas. O 
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que estava na região de fundo na capa que apresentou um Bolsonaro capaz 
foi trazido à tona nas outras edições, na medida em que a própria revista 
fazia suas leituras das intenções e do comportamento do presidente. 

Diferentemente de Istoé, Veja mostrou uma oscilação de sentidos 
muito maior. Também é possível perceber que a rede semântica cons-
truída pela revista da Editora Abril, nos cem primeiros dias, tendeu 
a seguir um fio decrescente no que tange à representação positiva do 
governo. Para além das diferenças de leituras, tanto Istoé quanto Veja 
se colocam como um saber perito (MIGUEL, 1999), uma instância apta 
para observar, relatar e apontar caminhos, enquanto os acontecimentos 
se desenrolavam nesses pouco mais de três meses de mandato.

Carta Capital e um Bolsonaro despreparado

Apesar de o governo Bolsonaro ser o tema da maioria das capas de 
Carta Capital, a imagem do ex-capitão apareceu apenas duas vezes no 
período dos cem primeiros dias de mandato. Na primeira ocasião, a 
figura do presidente norte-americano, Donald Trump, é colocada em um 
tamanho bem maior do que a de Bolsonaro, que tem sua postura prova-
velmente modificada por meio de uma montagem digital, ressaltando a 
hierarquia de poder entre os dois. A cabeça abaixada e o tamanho redu-
zido do brasileiro sugerem uma relação de senhor/vassalo. Ao realizar 
tal manobra narrativa, Carta Capital faz uso de uma estratégia visual 
antiga para traduzir imageticamente a relação de poder entre as pessoas. 
Esse tipo de representação foi muito empregado pelos egípcios antigos, 
a fim de mostrar o poder do faraó em relação aos seus súditos e inimigos 
e, depois, novamente utilizado na Idade Média para disseminar a ideo-
logia cristã. Até hoje, como podemos ver, é acionado com esse fim.

A manchete “Trump acima de tudo” brinca com o slogan bolsonarista 
(“Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”) e é complementada pela 
diagramação que optou por inserir o estadunidense acima da cabeça de 
Bolsonaro, reforçando a ideia de subserviência do nosso presidente.

A quase idolatria que Jair Bolsonaro demonstrava por Donald Trump 
e pelos Estados Unidos foi criticada reiteradamente no noticiário brasi-
leiro. Na fase eleitoral, ela chegou a figurar nas capas das revistas anali-
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sadas (Figura 5). Tal postura iria de encontro ao seu lema de governo: 
o slogan oficial do ex-militar demonstra preocupação com a defesa da 
soberania nacional – asserção que se torna frágil quando analisamos 
como é a relação entre os dois países na prática.

Essa capa, veiculada em 27 de março, é uma referência à da revista 
Time, de junho de 2018. Naquela ocasião, o periódico realizou uma 
crítica ao tratamento que Trump estaria dando aos imigrantes. Time 
estampou uma montagem que trazia a fotografia do presidente dos EUA 
junto a uma garota aos prantos pelo fato de sua mãe ter sido detida na 
fronteira entre o México e os Estados Unidos. A menina tinha apenas 
dois anos de idade, e a família vinha de Honduras. Na capa da Time, 
a manchete “Bem-vindo à América” é uma ironia que critica o trato e 
o desprezo de Trump por estrangeiros que tentam entrar nos Estados 
Unidos a fim de melhorar suas condições de vida.

Ao observar as três imagens em conjunto, um possível sentido 
extraído é o de quão perversa é a política anti-imigração de Donald 
Trump. Afinal, na capa da Time, ele não mostra reação diante do choro 
exaustivo da garota, indo ao encontro da estratégia de indiferença de seu 

FIGURA 17: Capas de Carta Capital veiculadas durante os cem dias  
de governo de Bolsonaro.

FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé.
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governo para com a situação caótica daqueles que tentam entrar no país 
de forma ilegal. Trump é o símbolo da autoridade totalitária, da falta de 
empatia e também da aversão ao outro.

Ao transportarmos essa mesma rede semântica para a imagem divul-
gada por Carta Capital, o mosaico significativo não apenas se mantém, 
mas vai além no que tange à postura do líder dos Estados Unidos: ao 
apontar o dedo para Bolsonaro, Trump simboliza não apenas a falta de 
empatia pelo Brasil, mas o domínio dos interesses norte-americanos 
sobre os dos brasileiros, a ameaça à nossa supremacia e as relações de 
força entre Brasil e Estados Unidos.

Ao caracterizar Bolsonaro como pequeno em relação a Trump, e com 
a cabeça abaixada diante da mão estendida do outro, em uma postura 
subserviente, a revista sugere que o ex-capitão realiza o contrário do que 
apregoa e vai contra valores caros aos brasileiros: o amor pela pátria, a 
soberania nacional, a admiração por líderes que se destacam internacio-
nalmente e de forma independente.

A segunda capa analisada foi veiculada em 3 de abril. Nela, Bolso-
naro é apresentado com o rosto sério e sua mão toca a boca – uma forma 
que já foi utilizada antes para representar Dilma e Temer, com o obje-

FIGURA 18: Evolução de como a foto da garota imigrante deu origem  
à capa de Carta Capital.

FONTE: Getty Images; arquivo pessoal dos autores; portal Ver Capas.  
Foto: John Moore/AFP (12 jun. 2018).



O CAPITÃO VEM AÍ! 195

tivo de sugerir preocupação e tensão por parte dos ex-presidentes. A 
manchete de Carta Capital (“Chega até o fim?”), que também já foi utili-
zada para representar a dúvida sobre a permanência de Dilma Rousseff 
(revista Época, Especial Impeachment), associa a ideia de que a tensão 
no rosto de Bolsonaro está relacionada à possibilidade de ele não conse-
guir terminar o seu mandato em 31 de dezembro de 2022.

Assim como a última edição de Veja analisada (Figura 16) mostrou 
a pequenez do governo Bolsonaro, diminuindo a proporção de sua 
imagem na capa, esse exemplar de Carta Capital revela uma possível 
instabilidade do mandato. Somente em Istoé, a última imagem analisada 
apresenta um Bolsonaro forte, altivo, capaz.

Analisando o conjunto total das capas durante os cem dias de governo, 
percebe-se uma diferença entre Carta Capital e as outras duas revistas, 
com textos mais sintéticos e bem claros na primeira. O acontecimento é 
narrado pela publicação, considerando-o um locus para a crítica direta. 

Ao criticar o governo de Bolsonaro e escolher os quadros de sentido 
subalterno/instável, Carta Capital narra o acontecimento sob uma dada 
perspectiva. “A significação de um acontecimento se dá e se constrói 
situando-o dentro de um quadro de referências e de valores já estabele-
cidos, ligando-o a certas questões e sentidos, organizando-o conforme 
certos princípios” (FRANÇA, 2011, p. 68).

FIGURA 19: Expressão de preocupação de Bolsonaro já foi flagrada em  
Dilma (2016) e em Temer (2018).

FONTE: Arquivo pessoal dos autores, Agência Brasil (25 ago. 2016),  
Acervo Istoé (09 maio 2018).
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A narrativa de um acontecimento é um ato dialógico, mesmo que 
mediado. Apesar de não se tratar de uma interação interpessoal, os 
veículos conversam com seus públicos, munidos de informações sobre 
o que esperam, do que é coerente para eles, enfim, o que consta no 
contrato de leitura (VERÓN, 2003, 2004). Tal acordo é invisível e implí-
cito, mas orienta o tom da narrativa escolhida pelo periódico e atende 
às expectativas daqueles que irão acessar o conteúdo, que o interpretam 
a partir de roteiros próprios de leitura e agem no mundo por meio da 
apropriação que fazem dos sentidos.

Assim, as revistas fazem referência ao universo simbólico compartilhado 
de seus leitores e às gramáticas normativas por eles aceitas. Nesse cenário, 
ao revelar uma suposta subordinação e instabilidade de Bolsonaro, Carta 
Capital procura vincular o atual presidente a características repudiadas 
pelo público em relação aos seus líderes – lembrando que grande parte dos 
leitores da revista se insere no espectro político de esquerda.

A instância jornalística é uma instituição essencial na formação das 
representações da realidade e no debate público da visibilidade pública 
(GOMES, 2008). Ao analisar os enquadramentos midiáticos propostos 
pelas três revistas, percebemos como o assunto “política”, longe de se 
ater apenas às argumentações lógicas e racionais, é permeado por uma 
intensa gramática valorativa e de afetos, conclusão semelhante a que 
obteve Carvalho (2019), ao analisar as redes sociais. Segundo ela, por 
meio das funcionalidades oferecidas pelas plataformas virtuais, há uma 

FIGURA 20: Comparação entre as últimas edições analisadas de cada revista.
FONTE: Acervo Veja, Carta Capital e Istoé.
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construção emotiva da política contemporânea. No meio online ou 
offline, o fato é que o atravessamento de normatividades e valorativi-
dades incide diretamente na elaboração e reelaboração de quadros de 
sentidos pela imprensa sobre temas políticos ou de outra natureza.

Algumas considerações

Com regularidades, assimetrias, surpresas e disputas de sentido, 
o bolsonarismo se apresentou como um acontecimento rico para os 
estudos em comunicação interessados pelo entendimento das narra-
tivas e dos enquadramentos que têm constituído a política e a sociedade 
brasileira contemporânea. O que realizamos, neste capítulo, foi foto-
grafar instantes desse processo sociopolítico, utilizando os conceitos 
de acontecimento, de enquadramento e de sobrevivência das imagens 
(Nachleben) para nos auxiliar no estudo de um corpus bastante espe-
cífico, a fim de produzir mais informações que nos ajudem a compre-
ender o que se passa no Brasil atual. Após as análises, percebeu-se que 
as revistas, como os meios de comunicação em geral, assumiram uma 
postura de defesa da democracia, buscando assim oferecer resistência 
às políticas antidemocráticas pregadas por Bolsonaro e seus ministros.

Analisamos dois grupos de imagens que representaram Bolsonaro. No 
primeiro conjunto de capas, quando o ex-capitão ainda era candidato, 
foi possível perceber algumas permanências e rupturas que surgiram nas 
narrativas das três revistas, em suas onze edições analisadas. Entre as regu-
laridades, destaca-se o alerta que as revistas fizeram sobre o despreparo e 
o perigo da vitória do candidato Jair Bolsonaro para o cargo de presidente, 
assim como o receio quanto ao futuro da democracia no país, caso sua 
vitória na eleição daquele ano (2018) acontecesse – devido ao seu discurso 
autoritário e à sua forte ligação com o exército. Dentre as rupturas, as 
mais significativas foram o destaque dado por Carta Capital para a vincu-
lação de Bolsonaro a Trump e o fato de Istoé, além de criticar Bolsonaro, 
também se empenhar na desqualificação do Partido dos Trabalhadores e 
de seu candidato Fernando Haddad.

No que se refere ao grupo de capas que veicularam a figura de Bolso-
naro durante os cem primeiros dias do seu governo, foi possível perceber 



IMAGENS DO PODER198

que, excetuando as capas de Veja e Istoé relativas à posse e uma outra 
capa da edição de 20 de março de 2019 de Istoé, em que ele foi retratado 
de forma a lhe sugerir algum poder, nenhuma outra capa apresentou 
uma representação positiva do presidente. O tema da subserviência a 
Trump voltou a ser abordado, mas as referências à sua vinculação com 
o exército e com o discurso autoritário não foram acionadas nesse 
momento. As revistas se concentraram em criticar as atitudes/falas 
moralmente reprováveis do novo presidente e em destacar sua perda de 
poder a partir da sua eleição.

Tal como foi notado nas análises do primeiro grupo, as revistas do 
segundo grupo trataram o bolsonarismo sob uma ótica negativa, procu-
rando sempre que possível desqualificar (direta ou indiretamente) o 
presidente e suas ideias de cunho autoritário, conservador e sexista. As 
capas das revistas também insistiram na sua perda de poder ao longo 
do governo, enquadrando-o em um tamanho pequeno/encolhido. Nesse 
grupo, a associação de Bolsonaro a Trump foi uma forma de reforçar as 
características negativas do ex-militar, especialmente quando a compa-
ração retrata Bolsonaro em clara posição de inferioridade e submissão 
em relação ao presidente norte-americano.

Notamos também que, no processo de construção de suas narrativas, 
uma das estratégias retóricas utilizadas pelas revistas brasileiras, tanto do 
primeiro quanto do segundo grupo, foi citar a si mesmas e às outras, tanto 
nos textos impressos quanto no uso de imagens e montagens. É provável 
que essa autorreferência seja uma estratégia com o objetivo de legitimar 
o conteúdo de tais publicações, assim como reforçar certas ideias com 
as quais as revistas estão afinadas. O uso de formas visuais consagradas 
nas capas (como a imagem de Deus criando Adão, Tio Sam convocando 
para o alistamento militar, o Cavalo de Tróia, a icônica imagem de Jânio 
Quadros confuso, “trocando as penas”) também foi um recurso retórico 
empregado com certa frequência pelas revistas, devido à sua grande capa-
cidade expressiva, de modo muitas vezes irônico e engraçado.

Essa capacidade expressiva, em parte, se dá porque faz referência a algo 
que já é familiar ao leitor, no caso aqui tratado, imagens que estão sobrevi-
vendo na cultura (Nachleben). A escolha por esse tipo de imagem facilita 
a compreensão pelo leitor do que a revista quer narrar. Como exemplo 
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dessa expressividade, podemos destacar o gesto de mimetizar um revólver 
que foi presentificado por Bolsonaro durante sua campanha. Esse gesto, 
que se tornou popular no mundo ocidental a partir dos anos 1970, foi 
atualizado por Bolsonaro, acrescentando mais uma mão àquela já exis-
tente, como se tratasse não de dois revólveres, mas de uma metralhadora. 
Essa forma visual atualizada se transformou no símbolo de sua campanha. 

Evidentemente, as análises por nós realizadas não esgotam a possibi-
lidade de que novas e distintas interpretações venham a ocorrer, já que, 
mesmo sendo feitas utilizando um método claro e objetivo, não deixam 
de carregar a leitura própria dos autores. Também é preciso sublinhar 
que os sujeitos que tiveram acesso às revistas não necessariamente são 
os eleitores responsáveis pela vitória de Bolsonaro; no entanto, não 
podemos negar que estamos tratando de publicações protagonistas no 
cenário editorial jornalístico, e não se pode negligenciar a importância 
histórica delas – e o poder de suas capas – na conversação cotidiana, na 
formação de opiniões e, evidentemente, na construção de uma determi-
nada visão sobre a realidade.

Olhar para as capas das revistas analisadas se constituiu, portanto, 
um exercício reflexivo que, em hipótese alguma, pretende dar conta da 
totalidade de afetação dos acontecimentos citados, nem tampouco do 
processo interpretativo de tais fatos. A interação comunicativa persis-
tirá, por distintas vias, por outras mediações e com outros sentidos que 
possam ser extraídos desse mesmo material analisado.

O acontecimento bolsonarismo continuará a se desenrolar pelos 
próximos quatro anos, ou até que o presidente sofra um processo de 
impeachment devido à interferência política em outros poderes, ao 
envolvimento dos filhos com a milícia, ou ainda devido à suas posições 
polêmicas. Mesmo com sua saída, é possível que o discurso conservador 
e radical permaneça, fazendo parte do contexto político e social da 
sociedade brasileira por algum tempo (é uma tendência mundial). Por 
enquanto, esse acontecimento traz mais perguntas do que respostas e, 
portanto, deve continuar sendo estudado.
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Conclusões

André Melo Mendes 

Este livro trouxe várias análises das imagens dos presidentes do 
Brasil e dos textos a elas relacionados, divulgadas nos principais meios 
de comunicação nacionais a partir de 2015. Essas análises procuraram 
identificar os discursos veiculados por essas imagens, bem como os 
valores por elas legitimados. Nesse processo, foi possível uma melhor 
compreensão do poder simbólico dos meios de comunicação em definir 
a Ordem do Discurso da nossa sociedade.

Após as análises desenvolvidas aqui, identificamos uma tendência da 
grande mídia jornalística de, a partir de 2015, representar os presidentes 
do Brasil de forma negativa, independentemente de sua filiação política, 
contribuindo para enfraquecer o poder simbólico desses governantes. 
Entretanto, o efeito desse enfraquecimento, como se pôde notar, foi dife-
rente para cada um dos presidentes.

No caso de Dilma Rousseff, o empenho do Grupo Globo e de outros 
meios de comunicação relevantes, como Veja ou o jornal O Estado de 
S. Paulo, parece ter contribuído de maneira decisiva para promover o 
seu impeachment. Michel Temer, por outro lado, o presidente com pior 
avaliação popular na história brasileira após a retomada democrática, 
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mesmo sendo atacado pelos principais meios de comunicação jornalís-
ticos nacionais, conseguiu utilizar o seu poder político para evitar uma 
saída antecipada do cargo.

Jair Bolsonaro, a exemplo de Donald Trump, sempre foi conside-
rado um azarão pela mídia tradicional. Desprezado e criticado mesmo 
antes de iniciar a disputa eleitoral, utilizou a seu favor essa situação, 
posicionando-se como vítima de uma perseguição da mídia comprome-
tida com “a velha política”, ou seja, comprometida com a corrupção e o 
fisiologismo contra os quais ele dizia lutar.

Poder dos meios comunicação e a nova mídia

Na sociedade brasileira, os meios de comunicação ainda possuem 
grande poder simbólico, este entendido como a capacidade de deter-
minar sentidos para a realidade, definindo a constituição da Ordem 
do Discurso, nos termos de Michel Foucault (2014), como comen-
tamos com mais detalhamento nos conceitos operadores apresentados 
na Introdução. Entretanto, a constatação de que Michel Temer evitou 
seu impeachment e Jair Bolsonaro foi eleito, apesar de uma campanha 
intensa dos principais meios de comunicação contra ambos, leva-nos a 
repensar a força simbólica do “quarto poder” na contemporaneidade. 
O poder da chamada grande mídia, parece-nos, tem limites maiores do 
que costumamos associar a ela, especialmente após o surgimento do 
novo espaço público nas redes sociais e da "pós-verdade".

A consolidação das redes sociais possibilitou a emergência de novos 
formadores de opinião, bem como o questionamento da legitimidade 
dos meios de comunicação tradicionais para definir a verdade no seu 
sentido forte, ou seja, a única verdade sobre a realidade. Uma das conse-
quências dessa disputa para definir a Ordem do Discurso foi a sensação 
de incerteza e insegurança que tomou conta da sociedade brasileira, 
criando nos sujeitos uma necessidade “jamais vista” de pertencer a 
grupos identitários (SOFIELD JR., 2019, p. 67).

Nesse contexto, pertencer a um grupo identitário (de esquerda ou 
de direita) vem se tornando cada vez mais importante, levando muitas 
dessas pessoas a expressar apoio a certas crenças ou opiniões apenas para 
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fortalecer laços de solidariedade com os outros elementos do grupo. Essa 
necessidade de pertencimento tem acentuado uma relação emocional 
dos sujeitos com a informação que eles recebem ou produzem, levando-
-os a entender suas crenças e opiniões como juramentos de fidelidade ao 
grupo do qual fazem parte (PINKER, 2018).

As emoções à flor da pele e a falta de um centro definidor da verdade 
favorecem o crescimento da pós-verdade, uma situação na qual as 
pessoas passam a aceitar conscientemente que existem diversas narra-
tivas sobre a realidade, e que uma narrativa não é, necessariamente, 
mais verdadeira do que a outra. Logo, os sujeitos sentem-se moralmente 
livres para escolher aquela que lhe dá mais conforto emocional, o que, 
muitas vezes, significa concordar com verdades propagadas pelo grupo 
ao qual pertence (D’ANCONA, 2018).

É importante destacar que essa postura não é a mesma proposta pela 
posição niilista baseada nas ideias de Nietzsche e Heidegger, já comentada 
na Introdução. Como Vattimo (2001) faz questão de ressaltar, negar a meta-
física tradicional não quer dizer substituir os valores iluministas por outros 
“mais verdadeiros”; fazer isso não passa de uma nostalgia da metafísica.

As estratégias de Bolsonaro 

Jair Bolsonaro está atento ao enfraquecimento dos meios tradicionais 
de comunicação diante do crescimento das novas mídias e tem apos-
tado nisso. Com a polarização do seu discurso, ele reforça o apoio de 
uma parcela significativa da população que se sentiu incomodada com as 
medidas de caráter progressista implementadas pelos governos do Partido 
dos Trabalhadores e que lhe deu os votos que o levaram à Presidência da 
República em 2018. Bolsonaro fala diretamente a esse grupo, sem se preo-
cupar com a maneira como as mídias tradicionais ou outros grupos da 
sociedade de espectro político diferente do seu avaliam suas ações.

Seguindo essa estratégia de confronto direto “contra aqueles que não 
querem deixar governar o Brasil”, ele não se intimida em adotar medidas 
polêmicas. No momento em que escrevemos este livro, Bolsonaro está em 
confronto com os meios de comunicação, especialmente com o Grupo 
Globo, para definir a verdade sobre como deve ser o comportamento 
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da população durante a pandemia do novo coronavírus. Seguindo as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), os principais 
meios de comunicação nacionais têm feito campanha para que os brasi-
leiros evitem sair de casa durante a pandemia e façam isolamento social.

O objetivo dessas medidas é evitar que a epidemia alcance seu pico 
rapidamente e sobrecarregue o sistema hospitalar, que não está equipado 
para atender uma grande escala de pacientes infectados, como aconteceu 
na Espanha e, principalmente, na Itália. Nesses países, a negligência em 
realizar o distanciamento social acabou levando o sistema de saúde ao 
colapso, e muitas pessoas morreram em função dessa atitude do Estado 
e da população que não se preocupou em mudar seu estilo de vida.

Desde o princípio, Bolsonaro se colocou contra o isolamento social 
para todos porque, segundo ele, se as pessoas deixassem de ir ao 
trabalho, a economia do país iria à bancarrota, matando mais pessoas 
de fome posteriormente do que a virose durante sua crise. Bolsonaro 
propôs o que ele chamou de isolamento vertical, ou seja, isolar as 
pessoas idosas nas suas casas, enquanto as outras continuavam a traba-
lhar normalmente. Essa medida polêmica é apenas mais uma das suas 
atitudes controversas em pouco mais de um ano e meio de governo, o 
que já rendeu mais de 30 pedidos de impeachment ao atual presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia1. 

Atento ao que aconteceu com os antecessores, Dilma Rousseff e 
Michel Temer, recentemente Bolsonaro iniciou uma aproximação com 
os partidos do Centrão2, oferecendo-lhes cargos na máquina pública em 
troca de apoio político. O objetivo dessa aproximação é articular uma 
base de apoio no Congresso Nacional que lhe permita barrar o início 
da votação do seu processo de impeachment na Câmara dos Deputados 
– esse movimento é justamente o oposto daquilo que ele anunciou que 
faria se fosse eleito, ou seja, não praticar o fisiologismo.

1. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/04/28/interna_
politica,1142585/bolsonaro-e-recordista-em-media-de-pedidos-de-impeachment.shtml. 
Acesso em: 16 jun. 2020.

2. Na política brasileira, “Centrão” é o nome dado ao conjunto de partidos políticos de 
orientação conservadora que não possuem uma orientação ideológica específica, mas que 
oferecem apoio político em troca de vantagens e privilégios, visando satisfazer apenas aos 
seus próprios interesses.
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Verdades em disputa

Mesmo diante dessas mudanças de cenários que envolvem os meios 
de comunicação tradicionais, parece-nos que a mídia ainda é um entre os 
diversos atores importantes na definição das verdades de uma comuni-
dade, com poder de contribuir para a definição dessa Ordem do Discurso 
e produzir resultados práticos na realidade. Entretanto, não podemos nos 
esquecer da capacidade de decisão dos sujeitos com os quais se comunica.

Muito longe da interpretação vertical sugerida pelo modelo emissor, 
mensagem, receptor – na qual o receptor desempenha um papel passivo 
no processo comunicacional –, o que percebemos são sujeitos cada vez 
mais fazendo uso das informações da maneira como consideram mais 
adequado. Em momentos em que se sentem mais inseguros, como o atual, 
o desejo de aprovação pelo grupo ao qual pertence pode levá-los a buscar 
informações que confirmem as verdades do seu grupo identitário.

Um exemplo recente desse tipo de comportamento se deu na crise 
da pandemia da Covid-19, em que a grande mídia assumiu uma posição 
baseada em dados objetivos produzidos pela ciência e pediu, praticamente 
implorou, para os cidadãos brasileiros praticarem o isolamento social.

Ainda que apoiada pela verdade científica e com a produção massiva de 
reportagens, depoimentos de especialistas e fontes confiáveis, um número 
considerável de brasileiros optou por não seguir essa recomendação. Mesmo 
considerando que a posição opositiva do presidente da República provavel-
mente influenciou a decisão desse grupo de pessoas, é evidente a falta de 
força impositiva dos meios de comunicação nesse caso. Essa constatação 
reforça a ideia de existência de uma certa autonomia do sujeito em relação 
aos meios de comunicação tradicionais.

Na medida em que nosso estudo pretende contribuir para uma 
melhor compreensão do jogo político na produção das verdades e seus 
efeitos sociais, consideramos que é necessário redimensionar o papel da 
grande mídia na produção da Ordem do Discurso da sociedade brasi-
leira, bem como elaborar textos e estratégias que permitam aos sujeitos 
desenvolver maior autonomia para decidir quais notícias fazem sentido 
e quais não, quais não têm possibilidade de serem verdadeiras, quais 
valores estão em jogo na disputa de discursos que se dá diariamente e 
suas consequências sociais.
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