
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1

 
 

O personalismo na imagem de Dilma Rousseff durante o período do impeachment1 
 

Cibele Silva e SOUZA2 
Universidade Federal de Juiz de Fora, MG 

 
 

Resumo 
 

O presente artigo faz uma análise sobre as personas que envolveram a construção da 
imagem Dilma Rousseff (PT), com o objetivo de refletir as estratégias discursivas 
adotadas pela Presidente e nas reportagens do jornal Folha de São Paulo, durante o 
período do impeachment. Por meio do método análise de conteúdo, os materiais propostos 
foram categorizados semanticamente a partir da ideia que, personas são assumidas por 
políticos diante dos meios de comunicação. Tendo em sua base teórica autores como 
Manin (1995) e Shwartzenberg (1977), verificou-se que a imagem de Dilma Rousseff é 
representada com dois vieses: uma trajetória de luta a favor da democracia e um percurso 
de erros cometidos na presidência.  
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Introdução 

O presente artigo parte do pressuposto que a mídia funciona como a arena decisiva 

para a política, pois é ela que constrói, sustenta e destrói as aspirações do ambiente 

político por meio das interações formadas entre os campos da comunicação e o campo da 

política (LIMA, 2006). Assim, escândalo político, em um contexto de crise, é desenhado 

pelos meios de comunicação, pois as mais “importantes crises políticas do mundo 

contemporâneo, desde a metade do século passado, têm como origem um escândalo 

político” (LIMA, 2006, p. 13). 

A partir disso, busca-se por meio dos sentidos semânticos, construir as 

representações das personas de Dilma Rousseff através da mídia, por dois veículos de 

comunicação diferentes, os pronunciamentos nacionais veiculados na televisão e as 

reportagens do jornal Folha de São Paulo. Com a análise desse material, o trabalho 

levanta as seguintes questões: quais as estratégias semânticas utilizadas na construção das 

personas de Dilma Rousseff no período do rito do impeachment? De que forma a imagem 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT8 GP-Políticas e Estratégias de Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Comunicação da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz e Fora -
UFJF, e-mail: cibeleufop@gmail.com. 
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da presidente é construída por ela nos pronunciamentos e pelas matérias do jornal Folha 

de S. Paulo? 

O período de enquadramento da pesquisa é marcado pelo rito do impeachment, no 

qual Dilma Rousseff é temporariamente afastada do seu cargo no dia 12 de Maio de 2016, 

até o período do julgamento no dia 31 de agosto de 2017. Nesse contexto, Dilma Rousseff 

adquire uma postura defensiva em decorrência do inquérito, já o jornal Folha de S. Paulo3 

assume uma postura contrária ao se posicionar a favor do impeachment. 

Para responder às questões levantadas por este trabalho, discorre-se 

primeiramente, a síntese do contexto da crise política no Brasil, período que desenhou a 

construção da imagem da Presidente nos meios de comunicação. Em seguida, o trabalho 

reflete sobre as bases teóricas do personalismo político e posteriormente, por meio do 

método análise de conteúdo, traça-se os dados quantitativos referentes a construção da 

imagem de Dilma Rousseff. Ao final, aborda as representações políticas e seus reflexos 

no contexto do impeachment 2016. 

 

Desdobramentos do rito do impeachment 2016 – período de análise da pesquisa 

O impeachment 2016, teve seu início em setembro de 2015 quando os advogados 

Miguel Reale Jr. e Janaina Paschoal, em conjunto com o procurador de justiça Hélio 

Bicudo, deram entrada no processo. Em seguida, no dia 02 de dezembro do mesmo ano, 

Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, recebeu a denúncia de crime de 

responsabilidade, tendo como base a lei do impeachment 1.079/1950.  

A partir disso, iniciou-se a composição da comissão especial composta por 65 

políticos da Câmara dos Deputados para decidir a admissibilidade do processo. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a comissão alegando que sua 

composição foi feita de forma irregular. Segundo a revista Carta Capital4, “A maioria dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que a candidatura da chapa não é 

legítima e defendeu que a indicação dos membros da comissão seja feita pelos líderes dos 

partidos ou blocos”. 

O pedido de impeachment define que a Presidente é acusada por três crimes 

relacionados aos crimes de responsabilidade conforme a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 

                                                 
3 Folha de São Paulo - Editorial: Nem Dilma nem Temer. 
4 Matéria publicada na Revista Carta Capital: Impeachment: STF anula "comissão de Cunha"; saiba os próximos 
passos em 17/12/2015. 
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1950 da Constituição5. Segundo reportagem do Portal de Notícias do G16, Dilma Rousseff 

reagiu ao pedido do rito afirmando que "não existe nenhum ato ilícito praticado por mim, 

não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público". 

Assim, como todos os processos regido pela Constituição houve a ouvidoria da 

acusação e da defesa da Presidente, diante da comissão da Câmara dos Deputados. Nesse 

contexto, diversas manifestações de rua pró e contra o impeachment da Presidente 

ocorreram no território nacional, grande parte marcados por panelaços e protestos. 

Após a formulação da nova comissão regida pelas normas do STF, foi anunciado 

o parecer favorável ao processo de impeachment na Câmara dos Deputados, com 38 votos 

a favor e 27 contra. Já a votação em plenário da Câmara, no dia 17 de abril de 2016, 

contou com 367 deputados favoráveis ao rito, contra 137. A votação obteve mais da 

metade necessária para o seguimento do rito, de acordo com o site da Câmara dos 

Deputados7. 

Logo após essa aprovação, o processo foi enviado para o Senado, onde as 

acusações foram julgadas por 21 senadores, sendo, aprovado a o prosseguimento do 

impeachment por 15 votos a 5 contrários. E no dia 12 de maio, no Senado Federal o 

inquérito anuiu-se por 55 votos dos senadores que assumiram a continuidade do processo, 

em desacordo apenas 22. Essa votação entrou para história do país, pois a partir desse 

momento, a Presidente Dilma Rousseff foi afastada do seu cargo até a conclusão da 

investigação da acusação do processo, assumindo o Vice Presidente, Michel Temer, como 

Presidente interino.  

Em agosto, após três meses do andamento do processo, ocorreu a oitiva dos 

procuradores e da defesa em sessão do Plenário do Senado, na presença do Presidente do 

STF e da comissão.  No dia 26 a 31 do mesmo mês, ocorreu o julgamento, no qual o 

impeachment de Dilma Rousseff foi aprovado pelos Senadores, por 61 votos a favoráveis 

ao ato, contra 20 votos. Com isso Dilma, Rousseff torna-se a segunda Presidente a perder 

o cargo, assumindo o Vice Michel Temer assume até as eleições de 2018. 

 

Personalização na Política e os desdobramentos na imagem  

                                                 
5 Planalto: Lei nº 1.079, de 10 DE abril de 1950, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm. 
6 Matéria publicada no Portal de Notícias G1:Dilma nega 'atos ilícitos' e se diz indignada com decisão de Cunha, em 
02/12/2015. 
7 Site da Câmara dos Deputados: Câmara autoriza instauração de processo de impeachment de Dilma com 367 votos 
a favor e 137 contra, publicado em 17/04/2016. 
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Na política contemporânea dos governos representativos, as estratégias dos 

candidatos têm como base a construção da imagem, por meio da representação da 

personalidade dos políticos. As estratégias políticas focam na construção da imagem para 

projetar a personalidades de seus líderes na tentativa de inspirar confiança aos eleitores, 

colocando de lado as relações com outros representantes, instituições ou organizações 

(MANIN, 1995). 

Bernard Manin (1995) explica que as variações da preferência eleitoral, focada 

mais na imagem do candidato, em detrimento do partido ou das ideias de projetos, é 

justificada pelo fato que os eleitores tendem a votar na pessoa e não no partido. Desse 

modo, segundo o autor, essa propensão pela imagem dos candidatos aspira uma crise de 

representação política nas democracias representativas, pois reforça a personalização 

política nos países democráticos com sufrágio universal. 

De acordo com Manin (1995), os meios de comunicação, como a televisão, 

sobrelevam a personalidade política ao promover o contato face a face da representação, 

e, em consequência, reforçam certas qualidades pessoais dos candidatos. Como ressalta 

Wilson Gomes (2004), com a cultura e a comunicação de massa os indivíduos tendem a 

ser expostos ao espetáculo dramaturgo, no qual as representações de personagens são 

feitas por meio da construção de narrativas. Na perspectiva do autor, os meios de 

comunicação fazem parte do ambiente onde ocorrem as estratégias de disputas políticas, 

devido a centralidade da mídia.  

Assim, a política tem uma relação recíproca com a mídia, na qual a "política 

reforça e é reforçada por um tipo específico de relação com os meios de comunicação de 

massa e com a informação política em particular" (ALDÉ, 2001). Essa dependência entre 

o campo da comunicação e o campo político corresponde à relação mútua existente, na 

qual “governo e políticos são fontes indispensáveis para o jornalismo, que por sua vez, 

com suas rotinas industriais de produção, exige a incorporação, pelos políticos 

governados, de uma série de transformações técnicas e estratégicas." (ALDÉ, 2001) 

Em diálogo com Manin (1995), Afonso de Albuquerque e Marcia Ribeiro Dias 

(2002) afirmam que a escolha eleitoral inclina-se ao personalismo, visto que as taxas 

relacionadas aos votos de legenda são em menor escala em relação aos votos nominais. 

Segundo os autores, há um declínio dos partidos em relação a viabilização dos políticos 

na mídia, no qual a identificação partidária é substituída pela personalidade dos 

candidatos durante a escolha eleitoral. Desse modo, para Albuquerque e Dias (2002), a 
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personalização da representação está atrelada ao modelo representativo de governo, 

promovido em conjunto com os desenvolvimentos tecnológicos. (ALBUQUERQUE E 

DIAS, 2002; MANIN, 1995) 

No contexto contemporâneo, para Manin (1995), os políticos são eleitos como 

base na personalização política, que compõe a "democracia de público", na qual a imagem 

de um candidato é posta em primeiro plano em uma escolha política. Na mesma 

perspectiva Roger-Gérad Schwartzenberg (1977) sustenta que as personas acionadas 

pelos políticos simbolizam uma nação, estado ou partido e por isso cada vez mais, tendem 

a conquistar a atenção de seu público de diversas formas. 

Schwartzenberg (1977, p. 144) definiu a personalização na política como 

máscaras fabricadas de formas simuladas para a representação de um ator, que compõe a 

teatralidade da vida pública, na qual o ator se anula diante do personagem. Segundo o 

autor, os profissionais do espetáculo, os políticos, utilizam frequentemente estratégias do 

show business diante de problemas de representação.  

Nesse sentido, no contexto de crise, a opinião pública tende a rejeitar o chefe de 

estado por estar associado ao descompasso existente, em vista disso, a população 

“abandona as grandes figuras de proa, da época de crise, voltando-se para os dirigentes 

comuns, adaptados ao curso ordinário das coisas” (SCHWARTZENBERG, 1977, p. 255). 

Schwartzenberg (1977) pontua que política faz parte de um teatro de ilusões, do 

qual o ator ao enganar o telespectador, o distrai dos problemas reais por meio da 

contemplação. Ao recorrer ao absolutismo na comparação entre o rei Sol, Luiz XIV, que 

afirma o “estado sou eu”, e as quedas dos diversos monarcas e presidentes existentes, 

Schwartzenberg (1977, p. 146) ressalta que “De Bourguiba a Castro, quantos astros 

políticos têm caído nesse culto do eu, que os leva a confundir sua personagem oficial e a 

sua própria personalidade, seu papel protocolar e seus estados de alma, exibidos à 

vontade.” 

Assim, ao tratar do ser e o parecer político Schwartzenberg (1977) cita a obra o 

Príncipe de Nicolau Maquiavel (2002) que discorre que para tranquilizar a sociedade, o 

príncipe usa o mecanismo do disfarce e com isso, constrói-se um personagem. Dessa 

forma, com o uso da encenação, há a necessidade da fidelidade da representação da 

imagem projetada (SCHWARTZENBERG, 1977; MAQUIAVEL, 2002). 

Como Schwartzenberg (1977), mas com tendências da área da psicologia 

comportamental, Erving Goffman (2011) também recorre ao teatro para discorrer sobre 
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o cenário, a plateia e os atores que, regulam a fachada para o ajuste da atuação. O autor 

usa o termo "representação" para definir a fachada utilizada pelos indivíduos, ou seja, "o 

equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconsciente empregado pelo 

indivíduo durante a representação" (Goffman, 2011, p. 29).  

Desse modo, o indivíduo ao representar um determinado papel, tem em vista que 

os observadores creem na impressão e atributo passados por ele, ou seja, "o indivíduo faz 

sua representação e dá seu espetáculo " para benefício de outros"." (GOFFMAN, 2011, 

p. 25). De acordo com autor, para um indivíduo conceder padrões ideias a uma atuação, 

ele irá dispensar ou omitir ações, ou seja, em uma conduta imprópria mas satisfatória, o 

indivíduo tende a usá-la de forma secreta.  

Logo, as representações sociais são moldadas conforme o contexto no qual o 

indivíduo está inserido, com isso, atores na presença dos observadores tendem a passar 

uma impressão idealizada (GOFFMAN, 2011). Em adesão a isso, através da mídia ocorre 

a produção de sentidos no cenário político, no qual a imagem é arquitetada por meio das 

representações das personas em contextos de decisão, como em períodos eleitorais e 

crises políticas, momentos com grande repercussão e competição.  

 

Metodologia de análise 

Parte-se do período do julgamento do impeachment de 2016, para traçar as 

personas representadas pela imagem de Dilma Rousseff por dois objetos de análise: os 

três vídeos dos pronunciamentos nacionais feitos pela Presidente, retirados dos canais TV 

Senado8 e TNBR9 e doze reportagens do Folha de S. Paulo10. Com o objetivo de fazer 

uma comparação das construções semânticas que envolvem a imagem de Dilma Rousseff. 

A análise foi estruturada sobre os conceitos de análise de conteúdo desenvolvido 

por Laurence Bardin (2009). De acordo com a autora, o método abrange um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que busca por meio de uma organização sistemática 

obter indicadores de inferência por meio de categorias.  

Seguindo o método proposto, tanto as narrativas dos pronunciamentos de Dilma 

Rousseff quanto às matérias do Folha de S. Paulo foram organizadas com base nos 

princípios de inferências da análise de conteúdo e separadas conforme as categorias 

                                                 
8 TV Senado: vídeos dos dias 12, 18 de maio de 2016. 
9 TNBR - canal do Youtube: 29 de agosto de 2016. 
10 Folha de S. Paulo: notícias datadas em 11,12,17,18 de Maio e 29 de agosto de 2016. 
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referentes: (1) Construção Imagem da Presidente11, (2) Construção da imagem do Brasil, 

(3) Menção a partidos e políticos, (4) Temas políticos. 

Das quatro categorias mencionadas, optou-se para a elaboração do presente artigo 

apenas a referente a construção da imagem da Presidente. Essa escolha tem como base o 

fato da categoria corresponder a organização semântica mais recorrente tanto no 

pronunciamento da Presidente, quanto nas matérias do Jornal Folha de São Paulo. Além 

disso, para uma melhor exposição dos dados quantitativos, a pesquisa faz uma contagem 

das palavras mais recorrentes relacionando com construção semântica da categoria. 

Ressalta-se que este trabalho faz parte de uma pesquisa maior que envolve as 

quatro categorias expostas, no entanto, este artigo aborda apenas uma construção 

semântica (categoria - Construção da imagem da Presidente). Os resultados obtidos são 

dados em porcentagens, ou seja, dízimas periódicas que correspondem valores próximos 

que buscam responder às indagações levantadas por este artigo. 

Quadro 1 – Categorias: Imagem de Dilma Rousseff em seus pronunciamentos  
Categorias Índices Porcentagem 
Construção da 
Imagem da 
Presidente 

Construção da Presidente Dilma Rousseff 
 

55,85% 

Construção da 
imagem do Brasil 

Trechos e sentidos que reforçam características 
do país – mencionam Brasil / país  

22.54% 

Menção a Políticos e 
Partidos 

Trechos referentes aos partidos e políticos, 
considerações sobre governos e políticos 
anteriores e contemporâneos  

5,85% 

Temas Políticos Temas políticos 15,76% 
Total:  100% 

Fonte: Elaborado pela autora como dados de pesquisa 

 

Quadro 2 – Categorias: Imagem de Dilma Rousseff no Folha de S. Paulo 
Categorias Índices Porcentagem 
Construção da 
Imagem da 
Presidente 

Construção da Presidente Dilma Rousseff 
 

60% 

Construção da 
imagem do Brasil 

Trechos e sentidos que reforçam características 
do país – mencionam Brasil / país  

9,6% 

Menção a Políticos e 
Partidos 

Trechos referentes aos partidos e políticos, 
considerações sobre governos e políticos 
anteriores e contemporâneos  

8,8% 

Temas Políticos Temas políticos 21,6% 
Total:  100% 

Fonte: Elaborado pela autora como dados de pesquisa 

                                                 
11 Das categorias apresentadas, considera-se apenas a mais recorrente: Construção da imagem de Dilma Rousseff 
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Construção da imagem de Dilma Rousseff nos pronunciamentos  

Tendo em vista que o material trabalhado nesta pesquisa faz parte do julgamento 

do Impeachment, observou-se que nos três vídeos analisados, Dilma Rousseff adota uma 

postura defensiva em sua posição de réu no inquérito. Percebe-se nos três vídeos 

analisados uma postura firme e discurso pausado, no qual a política assume uma 

personalidade forte na tentativa de anular o processo e provar sua inocência. 

Conforme a distribuição da análise categorial, observou-se que Dilma Rousseff 

dedicou 55,85% do pronunciamento na construção da sua imagem diante da mídia. 

Dentro dessa categoria, notou-se que para construir a própria imagem, a política recorre 

a cinco vértices que compõe a sua representação política, sendo elas: a democracia, a luta 

contra a ditadura no passado, o sentimento de injustiça, a sua história no golpe de 64 e o 

papel da mulher.  

Esses cinco vértices que emergem nas personas de Dilma Rousseff também 

relacionam com os dados quantitativos do mapa de palavras mais recorrentes, pois fazem 

parte do conjunto de termos utilizados pela Presidente ao longo dos debates, sendo eles: 

constituição (59), democracia (44), história (23), injustiça ou injustiçada (16), golpe (23), 

impeachment (27), mulher (25). Nesse sentido, essas palavras compõem a construção da 

imagem da política. 

 

Dilma Rousseff: trajetória marcada pela ausência da democracia  

Durante os pronunciamentos Dilma Rousseff relembra que nas Eleições de 2014 

foi eleita com 54 milhões de votos válidos, como justificativa para o exercício de sua 

função como Presidente do Brasil. Para ela, o fato dela ter ganhado as eleições 

possibilitou o golpe dado pela oposição, resultando no processo de Impeachment. 

Tendo a democracia como foco principal vértice de seu pronunciamento, Dilma 

Rousseff recorreu ao estado democrático de direito para lembrar o período da Ditadura 

Militar, no qual foi militante contra o regime. A partir disso, a política destaca a ausência 

da democracia ao longo de sua vida, para mostrar à população os problemas causados por 

um golpe. 

Com isso, Dilma Rousseff faz uma relação entre ação e consequência, passado e 

presente, na tentativa de comparar a ditadura militar, que resultou na suspensão dos 

direitos civis, com o impeachment da Presidente. Conforme o trecho a seguir, política 
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ressalta sua luta pela democracia durante seu trajeto de vida, “Luto pela democracia, pela 

verdade e pela justiça, luto pelo povo do meu país e pelo seu bem-estar”.  

Assim como sua resistência no período da ditadura, Dilma Rousseff pontua sua 

luta contra o impeachment. No entanto, hoje mãe e avó é mais resistente, pois durante a 

ditadura “era muito jovem tinha muito a esperar da vida, tinha medo da morte, das 

sequelas da tortura no meu corpo e na minha alma mas não cedi, resisti”. 

Com um jogo de palavras entre o passado e presente, Dilma faz uma comparação 

entre os dois julgamentos que mascaram em sua vida, dos quais ambos têm em comum a 

democracia. Como ressalta no trecho, “Sei que em breve e mais uma vez na vida serei 

julgada e, é por ter a minha consciência absolutamente tranquila em relação ao que eu fiz 

no exercício da presidência da república que venho pessoalmente a presença dos que me 

julgaram”. 

Dilma destaca a4 tortura que sofreu no período do regime militar e ressalta que, 

hoje os sonhos dela também sofrem tortura diante do impeachment, no entanto, “agora 

não vão matar a minha esperança, porque eu sei que a democracia é sempre o lado certo 

da história e isso quem me ensinou foi história”. 

Desse modo a política sustenta que o impeachment é um golpe e expõe a sua 

preocupação com a sociedade livre, a qual lutou durante o regime militar para conseguir, 

foi torturada e perdeu muitos companheiros. Segundo ela, “Dediquei todos esses anos da 

minha vida, a luta por uma sociedade sem ódio intolerância, lutei por uma sociedade livre 

de preconceitos e discriminações.” 

Assim, por meio do sentimento injustiça Dilma reitera que durante o seu governo 

houve honestidade com a gestão pública, na tentativa de mostrar que as acusações 

dirigidas a ela fazem parte de um jogo político. E ressalta que não vai se calar diante do 

impeachment pois o silêncio é para os covardes, como afirma “As provas produzidas 

deixam claro inconteste que as acusações contra mim dirigidas são meros pretextos 

embasados por uma frágil retórica jurídica” e no trecho “A injustiça sempre ocorre 

quando se esmaga o processo de defesa, mas também quando de uma forma absurda se 

acusa alguém por algo primeiro, que não é crime e segundo, acusa e ninguém se refere à 

qual é o problema”. 

Sobre a maneira como foi posta as acusações, Dilma Rousseff afirma que 

“Arquitetaram a minha destituição independentemente da existência de quaisquer fatos 

que pudessem justifica-la perante a nossa Constituição”. E mais uma vez, acusa os 
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políticos de um golpe, devido um jogo de interesses e ameaças a políticas ademais, acusa 

seus julgadores de atos ilícitos como mostra os seguintes trechos: “quem se acumplicia 

ao imoral e ao ilícito não tem respeitabilidade para governar o país”, “nunca aceitei na 

minha vida ameaça” e “serei julgada por crimes que não cometi, antes do julgamento do 

Ex-presidente da câmara”. 

Como primeira Presidente mulher do Brasil, a ex-candidata assegura que “o povo 

nas urnas e escolheu uma mulher para comandar o país”. Dessa forma, em seu discurso 

Dilma Rousseff destaca o papel das mulheres na sociedade, em conjunto a isso, faz uma 

comparação entre os ministérios de seu governo e o ministério anunciado do Presidente 

Michel Temer, composto apenas por homens. 

De grande empatia com as mulheres, Dilma expõe o papel da mulher que luta por 

seus direitos, independente, trabalhadora. De forma enfática, a política afirma que, “as 

mulheres, nós mulheres temos uma coisa em comum nós somos dignas”. 

 

Construção da imagem de Dilma Rousseff pelo Folha de S. Paulo  

Nas reportagens do Folha de S. Paulo, a categoria construção da imagem da 

Presidente também é a que mais destaca conforme os dados apresentados, no entanto, o 

discorrer sobre a imagem de Dilma Rousseff o jornal a apresenta como melancólica, 

serena em um momento de crise e que cometeu falhas e irregularidades durante a gestão. 

Conforme o conjunto de dados obtidos, a categoria construção da imagem 

corresponde a corresponde a 60% das narrativas semânticas feitas pelo jornal. Em 

conjunto a isso, as palavras mais presentes nas matérias do Folha de S. Paulo foram 

governo (55), impeachment (38), senado (36), processo (29) Temer (26), afastamento 

(17). 

Com isso observa-se que as matérias analisadas têm como base assuntos como o 

cotidiano de Dilma Rousseff durante o processo, o seu forte temperamento ao longo de 

sua gestão, a opinião pública (cientistas e oposição) e principalmente, as falhas que a 

tornaram réu no rito do impeachment. Portanto, nota-se que o jornal Folha de S. Paulo 

sustenta uma imagem diferente dos pronunciamentos expostos pela Presidente. 

 

Dilma Rousseff: a melancolia de deixar o poder, um percurso de erros  

As matérias do jornal Folha de S. Paulo representam o forte temperamento de 

Dilma Rousseff ao longo de sua gestão por meio do uso de palavras como serena, nervosa, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11

triste e explosiva. Em “Apesar de clima triste e melancólico, Dilma procurou mostrar 

serenidade no último dia”, o jornal discorre sobre a trajetória da Presidente no dia da 

votação do Senado, dia 12 de maio de 2016.  

A reportagem mostra os questionamentos feitos por Dilma em relação ao 

impeachment, em um momento derradeiro para sua vida política.  Segundo o jornal a 

Presidente questiona o que fazer diante do processo, como cita "Vou parar o governo? 

Vou deixar de governar? Não". Além disso, matéria o cotidiano da petista e sua tristeza 

durante um momento crítico, ao reforçar que em clima melancólico houve serenidade, “O 

clima de melancolia e fim de expediente estava completamente instaurado. Mesmo assim, 

Dilma resolveu ir a seu gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto”. 

De forma ainda crítica, o jornal pontua que Dilma Rousseff deixa o caráter 

explosivo presente ao longo de seu governo e adota, com o julgamento, uma postura mais 

cômica. Assim, o jornal mostra que durante as gestões de Dilma Rousseff houve broncas 

e ataques, como no trecho, “apesar de agitada e impaciente nos dias que antecederam a 

decisão do Senado, Dilma reduziu as explosões e ataques de ódio que dominaram parte 

dos cinco anos e quatro meses de seu governo” e em “broncas em assessores, contam 

alguns deles, foram "até o último minuto", mas estavam mais "comedidas"”. 

As matérias “Ministro do STF nega recurso do governo contra impeachment de 

Dilma” e “PT divulgará resolução com críticas ao governo Dilma e ao próprio partido” 

discorrem sobre os meandros do processo e faz uma análise da resolução da cúpula do 

PT12, como crítica expressa ao governo Dilma. As matérias exaltam as falhas 

administrativas ocorridas ao longo do tempo e acusa Dilma Rousseff pela falta de apoio 

político e a crise econômica do país, conforme nota-se no trecho “Para o PT, os erros 

políticos e econômicos, creditados na maior parte à administração de Dilma Rousseff, 

fizeram com que "a direita se fortalecesse".” 

A matéria “Dilma encara provável discurso final como presidente com 'alívio'” 

ressalta os momentos finais do julgamento do impeachment e os próximos passos da 

presidente e afirma que a petista começou a preparar seu discurso, ao qual “sozinha, 

dedicou-se exaustivamente à elaboração de sua defesa para encarar”. O jornal destaca a 

devoção de Dilma ao discurso, como mostra o trecho “um roteiro comum para quem já 

treinou 17 horas seguidas para um debate eleitoral na campanha de 2014”. 

                                                 
12 Partidos dos Trabalhadores (PT) 
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Novamente discorrendo sobre o temperamento de Dilma Rousseff, o jornal afirma 

que às vésperas do julgamento do impeachment no senado, a Presidente estava mais 

serena, “um pouco mais calma, recorreu a seu advogado”. E critica a dificuldade 

enfrentada por ela ao ir ao senado, e também, pontua que a petista afastou-se questões 

contraditórias e políticos no período do julgamento, como no trecho “Dilma foi se 

desvinculando de quem discordava dela e passou a ouvir cada vez menos os divergentes, 

inclusive o ex-presidente Lula” e em “Cercou-se de pessoas que diziam "sim" para tudo 

o que ela ordenava”.  

Ainda de forma negativa, ao final a matéria deixa a entender que Dilma carregava 

uma grande preocupação com o inquérito, como na frase “Esperava encerrar logo o ciclo 

e, como disse aos mais próximos, ficará "aliviada" em acabar com a agonia pessoal que 

foi para ela o processo” e no trecho “foi tomada pela agonia que acabou em alívio.” 

Na matéria “Dilma, foi a economia que definiu seu destino, querida!” ressalta o 

histórico de Dilma Rousseff no governo, desde sua função como ministra na Casa Civil, 

como forma de expor os defeitos da presidente em sua carreira política. A reportagem 

acusa Dilma Rousseff de irregularidades, erros e problemas econômicos, como nos 

trechos “Só que, queira ou não, cometeu irregularidades fiscais” e “Para encobrir os erros, 

sua equipe pedalou como nunca para bancar a gastança. Surgiu a contabilidade criativa e 

irregularidades foram cometidas para esconder o descontrole dos gastos públicos.” 

Em “Para senador tucano, crimes de Dilma atingiram o Brasil de forma direta” 

conta com a presença do líder do PSDB13, no senado, Cássio Cunha Lima (PB), que 

ressalta que a presença de Dilma não será suficiente para a conquista de votos a favor da 

mesma. De acordo com a entrevista, o Líder do PSDB afirma que Dilma cometeu crime 

de responsabilidade e perdeu o seu apoio social e político, “o impeachment começou a se 

tornar realidade quando Dilma perdeu o apoio das ruas, da base no Congresso e se 

comprovou que ela cometeu crime de responsabilidade”. Durante a entrevista, Lima acusa 

a petista pelos atos ilegais durante os dois mandatos, antes mesmo do resultado do 

julgamento, como é observado em “ela cometeu os crimes e as consequências são 

gravíssimas. Não acredito que consiga nada além do que repetir o discurso usado pelo PT 

para tentar fazer crer que existe um golpe” e na frase ela “está sendo condenada pelos 

decretos [de crédito suplementar], que são ilegais, e pelos empréstimos [as chamadas 

"pedaladas fiscais"], que foram fraudulentos”. 

                                                 
13 Partido da Social Democracia Brasileira. 
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Considerações finais 

Conclui-se que as imagens apresentadas de Dilma Rousseff, nos pronunciamentos 

e no jornal Folha de S. Paulo são compostas por dois extremos, que através da mídia 

direcionam o jogo político pelo poder em um momento de crise no país. Como pontua 

Lima (2006), os veículos de comunicação arquitetam as disputas da arena política. 

Os pronunciamentos nacionais de Dilma Rousseff constroem a imagem da 

Presidente como a mulher guerreira, que construiu a sua vida sobre a democracia, tendo 

como índole a liberdade. Por meio das recordações do passado e os atos que configuram 

o presente, Dilma expressa sua magoa, pois que ainda sofre com as marcas do período 

ditatorial, no entanto, segundo ela a traição que a levou ao Impeachment foi o pior ato. 

Desse modo, a política construiu sua imagem em conjunto com a história da democracia 

do Brasil ao exaltar a honestidade, a luta, a injustiça, a história (Golpe de 64 e 

Impeachment) na tentativa de conquistar apoio político e social. 

 Já as reportagens do Folha de S. Paulo apresentam a imagem de Dilma Rousseff 

com outra perspectiva ao retratar a melancolia e a serenidade da Presidente no 

julgamento. O jornal destacou os atos ilegais que envolveram os dois mandatos da 

Presidente, como as “pedaladas”. Além disso, no conjunto de matérias apresentadas, o 

jornal foca negativamente na personalidade forte da política. 

Portanto, as imagens apresentadas de Dilma Rousseff nos dois meios de 

comunicação fazem parte os arranjos políticos por meio dos meios de comunicação, os 

quais são arquitetados com base nos interesses da luta pelo poder. 
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