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Resumo 

 

O processo de impeachment de Dilma Rousseff teve grande visibilidade midiática e 

suscita questões importantes em relação ao papel da instância midiática na 

contemporaneidade. Dentre essas questões, é fundamental discutir a importância 

estratégica da comunicação para contribuir na conquista e manutenção do poder. A 

partir disso, o artigo tem como objetivo analisar a estratégia de comunicação utilizada 

por Dilma Rousseff durante o processo de cassação, tendo como método a análise dos 

pronunciamentos e as coletivas de imprensa realizadas pela Presidente. Para a pesquisa, 

o recorte foi definido a partir das principais datas referentes ao processo de 

impedimento: (I) aceitação do pedido; (II) aprovação pela continuidade do processo no 

Plenário da Câmara; (III) aprovação do afastamento da Presidenta no Senado Federal; 

(IV) votação que decidiu pela perda do mandato de Dilma Rousseff. 
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Introdução 

O artigo tem como proposta analisar o processo de impeachment da presidente 

Dilma Rousseff tendo como perspectiva a estratégia de comunicação utilizada por 

Dilma. Essa análise será desenvolvida com base nos pronunciamentos realizados por 

Dilma Rousseff durante o julgamento do impeachment. Mesmo sendo um processo 

previsto no regime democrático, o impeachment reflete um momento político instável 

para o país e, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, foi respaldado em motivações 

políticas e frágil em suas argumentações jurídicas, tendo em vista que a acusação foi em 

relação às pedaladas fiscais - que se refere a operações orçamentárias realizadas 

pelo Tesouro Nacional, não previstas na legislação, que consistem em atrasar o repasse 

de verba a bancos públicos e privados com a intenção de aliviar a situação fiscal do 

governo em um determinado mês ou ano, apresentando melhores indicadores 

                                                 
1 Trabalho apresentado no 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 em Comunicação, na linha de comunicação e poder, pela UFJF, email: 

marianemottadecampos@hotmail.com. 

 
3 Mestranda em Comunicação, na linha de comunicação e poder, pela UFJF, email: leticia.castrob@gmail.com. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tesouro_Nacional
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econômicos ao mercado financeiro e aos especialistas em contas públicas - Tal 

procedimento já tinha sido adotado por governos anteriores, sem causar qualquer tipo de 

punição. Michel Temer (PMDB), que era vice e assumiu o poder, está sendo acusado de 

corrupção passiva e obstrução da Justiça na Operação Lava Jato, com investigação 

encaminhada pela Procuradoria Geral da República e os processos de impeachment 

contra ele deverão ser arquivados pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado 

Rodrigo Maia (DEM), seu aliado, o que reforça ainda mais o caráter político da 

cassação de Dilma.
4
  

Ao analisar a democracia brasileira, Santos (1993) afirma que o país se 

estruturou a partir de uma institucionalização precária, já que as regras mudam 

facilmente e de acordo com os interesses dos grupos dominantes. Além disso, o 

processo democrático brasileiro passou por vários momentos de ruptura, como os golpes 

militares em 1937 e 1964. Em 1985, iniciou-se finalmente o processo de consolidação 

democrática e o fato de termos chegado à sétima eleição presidencial parecia indicar o 

fortalecimento da democracia, porém a política brasileira ainda sobre interferências de 

grupo dominantes e de interesses dos mesmos.  

Jessé Souza (2016) trata o impeachment da presidente como um golpe 

orquestrado desde as manifestações de 2013 pelas elites. O sociólogo analisa como a 

direita apropriou-se das Jornadas de Junho naquele ano e a partir daí estruturou-se uma 

tomada de poder a partir de uma conjugação de forças políticas de direita oposicionistas 

aos governos do PT, de movimentos sociais conservadores que surgiram na onda do 

ativismo digital como o “Movimento Brasil Livre” (MBL) e o “Vem pra Rua”, de fortes 

grupos econômicos (como a Fiesp), além de respaldo em agentes do Judiciário.   

O processo de impeachment de Dilma teve grande visibilidade midiática e 

suscita duas questões importantes em relação ao papel da instância midiática na 

contemporaneidade. É imprescindível discutir a importância estratégica da comunicação 

para contribuir na conquista e manutenção do poder. Nesse sentido, podem ser 

levantados alguns questionamentos aos quais o artigo pretende responder. Quais foram 

as estratégias de Dilma durante o processo de impeachment? Como a comunicação 

                                                 
4 Michel Temer atualmente está sendo acusado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de corrupção 

passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. “O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, busca 

conectar dois conjuntos de fatos para provar a culpa do presidente. O primeiro envolve a negociação da propina 

semanal feita entre representantes do grupo J&F, de Joesley Batista, e Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). O 

segundo conjunto compõe o estreito relacionamento entre Loures e Temer. Para Janot, há evidências de que, ao pedir 

e receber propina, Loures estava atuando em nome de Temer.” Citação retirada da matéria publicada pelo site da 

Revista Carta Capital, acessada em 04 de julho: <https://www.cartacapital.com.br/politica/delacoes-audios-e-loures-

as-bases-da-acusacao-de-janot-contra-temer>. 

https://cartacapital.com.br/politica/janot-o-procurador-que-sacode-a-classe-politica
https://cartacapital.com.br/politica/joesley-batista-o-empresario-que-abalou-o-governo-temer
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governamental atuou no sentido de lidar com um momento de crise e reverter uma 

imagem negativa da presidente? 

É notório como a interface comunicação e política tornou-se um assunto 

relevante, principalmente diante do atual contexto político no qual o Brasil está inserido. 

Diante de um processo de impeachment, diante de acusações de manipulação a 

diferentes mídias e face à consolidação de mídias digitais do ciberespaço (Mídia Ninja, 

por exemplo) e diante uma crise política e de representação discutir esse tema torna-se 

importante. O estudo traz uma abordagem que busca compreender a comunicação 

política, tendo em vista que a mídia se constitui em importante ator político, 

principalmente no caso do Brasil. A mídia atua na construção do cenário político, dando 

destaque ao personalismo e a espetacularização. Ao mesmo tempo optam por 

enquadramentos noticiosos que estão ligados às linhas editorais e as suas visões de 

mundo.  A partir disso, é importante discutir e entender a adaptação do discurso político 

à lógica midiática, bem como as estratégias de comunicação adotadas em um momento 

de crise política. Para isso, será utilizada a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1997).  

 

1. A CENTRALIDADE DA MÍDIA  

1.1 A centralidade da mídia e a relação de simbiose entre o campo midiático e 

político 

Segundo Venicio de Lima (2006), a política nos regimes democráticos é 

uma atividade eminente pública e visível, ou, é o que deveria ser. E é a mídia que define 

o que é público, ou seja, a mídia torna público o que for de seu interesse, com isso para 

se ter visibilidade, a política depende da mídia, bem como a mídia depende da política 

para se pautar e até por questões mercadológicas. A partir daí podemos perceber a 

centralidade da mídia para a política, bem como a relação de simbiose tensionada entre 

os campos. 

Ao discutir a interface comunicação e política, é imprescindível tratar dos 

conceitos de campo definidos por Bourdieu (1986). O campo, segundo o autor, é um 

espaço de disputa entre dominantes e dominados. Todo campo, segundo Bourdieu, 

almeja a autonomia e o fechamento para si próprio, mas no caso da política o 

fechamento é limitado já que esse campo precisa se abrir aos simples eleitores.  

O campo midiático pode ser entendido também a partir da contribuição de 

Rodrigues (1990). Na perspectiva do autor, a visibilidade social em ampla escala é 
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difícil hoje de ser alcançada sem passar pelos espaços midiáticos. A atuação das mídias 

no tecido social envolve a publicização de informações, a tematização de agendas, a 

construção de cenários, enfim, ações que garantem a existência pública de um 

acontecimento.  

 Na literatura de Comunicação Política, vários autores discutem a relação 

cada vez mais simbiótica e tensa entre o campo da política e a instância comunicativa 

midiática. Para Lima (2006), a democracia é o regime do poder visível da coisa pública 

e a política seria a atividade pública (visível) relativa às coisas públicas (do Estado). 

Assim, começa a relação da política com a mídia, uma dependendo da outra. Segundo 

Luís Felipe Miguel (2003), a visibilidade nos meios de comunicação é importante para o 

reconhecimento público, ou seja, para o crescimento na carreira política deve-se ter essa 

visibilidade, que é alterada ou reafirmada pelos meios de comunicação. Miguel afirma 

que a mídia interfere na estruturação da carreira política já que influencia na produção 

de capital político. A partir do momento em que o indivíduo com alta visibilidade 

midiática pode conquistar cargos mais elevados na carreira política, a mídia torna-se 

uma fonte de capital político. O autor nomeia essa relação complexa entre mídia e 

política como “simbiose tencionada”. 

 

1.2 O personalismo e a espetacularização 

 O processo teatral, dramatúrgico e espetacular que os campos sociais 

assumem está relacionado à lógica espetacular da mídia. Antes de entrar na discussão da 

espetacularização propiciada pela mídia, é importante tecer considerações acerca do 

trabalho de Erving Goffman (2013). O autor argumenta que a vida social é tecida por 

interações sociais pautadas num jogo de representação social e teatral. Dessa forma, as 

pessoas passam a exercer determinados papéis e, no jogo de interações e de 

representações, mudam de máscaras sociais conforme o processo de interlocução. Por 

isso, o autor procura descrever as técnicas utilizadas pelos indivíduos para ter controle e 

administrar o seu desempenho frente ao outro. Em relação à política, é a forma como as 

técnicas de marketing procuram profissionalizar a forma como os líderes políticos 

devem se comportar frente ao interlocutor – sejam os eleitores, a imprensa ou os 

próprios aliados ou adversários políticos.  

Gomes (2004) explica que a política, para sobreviver, precisa se acomodar à 

lógica da cultura midiática, que é regida por uma natureza espetacular. Entende-se por 
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espetacularização, sob a ótica do autor, o fato de a mídia acionar três subsistemas: a 

diversão, o drama e a ruptura das regularidades. Tudo o que entra na mídia precisa 

atender a um desses subsistemas. A política, então, torna-se mais dramatizada, porque 

se vive da criação de fatos novos e surpreendentes. Além disso, mesmo quando se tem 

uma onda de denúncias e escândalos, não deixa de ser divertida. 

A opinião pública se constrói através dos meios de comunicação de massa. 

E os mass media, que, para Gomes, atuam como vitrines da indústria cultural que busca 

grandes audiências por meio da espetacularização, utiliza o poder de interferência na 

opinião pública para lucrar, vendendo a notícia e interferindo em setores importantes da 

sociedade como a política. O cenário político é mediado pelos mass media que não 

retratam a realidade e sim o que é conveniente. 

Manin (1995) destaca a questão do personalismo na sociedade 

contemporânea. Segundo o autor, na sociedade atual os partidos políticos ficam em 

segundo plano, perdendo espaço para o voto. Assim, o eleitor na atual sociedade é 

influenciado pela imagem do líder, da pessoa. Essa característica cria uma crise de 

representação, com baixa identificação do eleitor com os partidos e com organizações 

como os sindicatos, por exemplo. Esse fator resulta em uma instabilidade eleitoral e ao 

mesmo tempo fortalece a mídia, que hoje acaba tomando o lugar que antes era dos 

partidos, fazendo assim, com que o campo político vá perdendo cada vez mais sua 

autonomia diante do campo midiático.  

 

2. ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS POR 

DILMA ROUSSEFF 

2.1 Corpus e Metodologia 

Procedemos de uma análise do discurso político de Dilma Rousseff durante o 

período do impeachment. Parte-se da compreensão de Bardin (1997), que compreende a 

análise de conteúdo como um método que aplica tanto técnicas quantitativas como 

qualitativas e visa a obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens indicadores que permitam ao pesquisador fazer inferências 

sobre o objeto investigado. È feita em três etapas: (a) pré-analise do material coletado; 

(b) fase de categorização e (c) fase de inferências. Para analisar os pronunciamentos e 

discursos da presidente Dilma Rousseff, foram definidas as seguintes categorias de 

análise: (1) Dilma: a construção da sua imagem e o capital político, (2) A construção da 
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imagem do governo Dilma e as temáticas acionadas; (3) Ataque aos adversários 

oposicionistas; (4) A adaptação do discurso político à lógica midiática – o caráter teatral 

e espetacular. 

2.2 Análise de conteúdo dos pronunciamentos de Dilma Rousseff (PT) 

 Pretende-se, a partir de agora, analisar os pronunciamentos e coletivas realizados 

por Dilma Rousseff (PT) em quatro momentos do processo de impeachment: (1), 

aceitação do pedido de impeachment, (2) aprovação no plenário da Câmara para a 

continuidade do processo (3) aprovação no senado do afastamento da Presidenta Dilma 

Rousseff e (4) votação final do Senado em que Dilma Rousseff perde o cargo de 

Presidente da República.  

Quadro I 

Data Contexto dos 

Pronunciamentos e 

Coletivas 

Descrição 

2 de dezembro de 

2015 

Aceitação do pedido de 

impeachment na Câmara 

dos Deputados. 

Dilma reafirmou a improcedência 

do pedido de cassação contra ela e 

se dizia convicta do arquivamento 

do pedido.  

 

18 de abril de 2016 

Aprovação no Plenário 

da Câmara para 

continuidade do 

processo. 

Na coletiva Dilma respondeu a 

várias perguntas, adotando sempre 

o discurso de legalidade, que 

havia sido eleita e que era vítima 

de um golpe. Falou sobre a 

votação na Câmara, que segundo 

ela, não discutiu o crime de 

responsabilidade, demonstrando se 

tratar de um jogo político e de 

uma vingança por parte de 

Eduardo Cunha. 

 

12 de maio de 2016 

Aprovação no Senado 

pelo afastamento da 

Presidenta. 

Dilma lembrou sua trajetória e a 

dor que havia sofrido com a 

tortura durante a Ditadura e com o 

câncer. Dilma reforçou seu 

discurso de legalidade e de estar 

sendo vítima de um golpe, 

chamando a população às ruas. 

 

31 de agosto de 2016 

Votação final do Senado 

em que Dilma Rousseff 

perde o cargo de 

Presidente da República.  

Realizou o pronunciamento ao 

lado de aliados políticos. Atacou 

fortemente os opositores e o 

Governo Temer. Dilma reafirmou 

o discurso de golpe e falou sobre 

as perdas que viriam para a 

população com o novo governo. 

Fonte: Autores 
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2.2.1  Imagem da presidente Dilma Rousseff (PT) e o seu capital político 

Quanto à construção da imagem de Dilma nos pronunciamentos realizados 

durante o processo de impeachment, podemos destacar, primeiramente, como hoje o 

capital simbólico, apontado por Bourdieu (1986), que inclui o capital político e a 

exposição midiática, relaciona-se, principalmente, com as estratégias de gestão de 

visibilidade. Isso porque, conforme apontam Lima (2006) e Rodrigues (1990), a mídia 

passa a ter um papel de mediadora social e ocupa um espaço de centralidade na era 

contemporânea. Assim, é importante entendermos as estratégias de comunicação 

utilizadas pela então presidente e a adaptação do seu discurso a lógica midiática.  

Nos pronunciamentos apresentados aqui, no que diz respeito à construção da 

imagem da ex-presidente, observa-se que, mesmo fazendo menções aos avanços dos 

governos do PT, Dilma Rousseff (PT) buscou dar um tom personalista, enfatizando a 

sua trajetória de luta política e o fato de ter sido eleita a primeira mulher presidente do 

Brasil. Esse fato foi priorizado em sua fala durante todo o processo: “Por isso, quero 

dizer a vocês, a todos vocês que eu tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita 

presidente do Brasil.” (ROUSSEFF, declaração à imprensa – Palácio do Planalto, 12 de 

maio de 2016). Dilma utilizou-se desse fato como estratégia de defesa diante do 

impeachment: “As futuras gerações de brasileiras saberão que, na primeira vez que uma 

mulher assumiu a Presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias 

faces”. Dilma construiu uma imagem por meio dos pronunciamentos de representante 

das mulheres, mostrando que conquistou um espaço nunca antes conquistado por uma 

mulher. 

Por meio dos discursos, percebe-se também a construção de uma imagem forte, 

honesta e íntegra da Presidente. No pronunciamento do dia 02 de dezembro de 2015, 

Dilma destacou que seu passado e presente atestam sua idoneidade e seu inquestionável 

compromisso com as leis e a coisa pública.  

É importante discutir aqui o conceito de capital político extraído de Bourdieu 

(1986), que indica que o reconhecimento social permite que alguns indivíduos, mais do 

que outros, sejam aceitos como atores políticos. A carreira política e o capital político 

estabelecem, então, uma relação entre eles. Já que é necessário capital para alavancar a 

carreira política, da mesma forma que a ocupação de cargos mais elevados na carreira 

política atraem capital. Trazendo a questão do capital político para a carreira de Dilma, 

conseguimos perceber que o fato de Dilma no passado ter lutado contra a ditadura 
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militar, bem como ter conquistado cargos importantes de secretarias e no governo Lula 

ter ocupado o cargo de Ministra de Minas e Energia trouxe a ele capital para alavancar a 

carreira. E esse capital é trazido também em seus pronunciamentos durante o processo 

de impeachment e são utilizados também para construir uma imagem de Dilma.  

Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a 

ditadura [...]. Aliás, eu comecei lutando em uma época em que era 

muito difícil lutar. Era a época da ditadura aberta, escancarada, aquela 

que te torturava fisicamente e que matava e tirava a vida das pessoas, 

companheiros teus. (ROUSSEFF, declaração à imprensa – Palácio do 

Planalto, 12 de maio 2016). 

 

Trazendo a análise para uma discussão teórica sobre a personalização na política. 

Manin (1995) destaca a questão do personalismo na sociedade contemporânea. Segundo 

o autor, na sociedade atual os partidos políticos ficam em segundo plano, perdendo 

espaço para o voto. Assim, o eleitor na atual sociedade é influenciado pela imagem do 

líder, da pessoa. Essa característica cria uma crise de representação, com baixa 

identificação do eleitor com os partidos e com organizações como os sindicatos, por 

exemplo. Esse fator resulta em uma instabilidade eleitoral e ao mesmo tempo fortalece a 

mídia, que hoje acaba tomando o lugar que antes era dos partidos, fazendo assim, com 

que o campo político vá perdendo cada vez mais sua autonomia diante do campo 

midiático. Manin destaca que antes os partidos políticos se preocupavam em apresentar 

o plano de governo e se comprometiam a cumpri-lo caso chegassem ao poder. Porém, 

como explica Manin (1995), hoje a estratégia eleitoral dos candidatos e dos partidos 

repousa, em vez disso, na construção de imagens vagas que projetam a personalidade 

dos líderes.  

Podemos analisar, por meio dos pronunciamentos, que Dilma recorre a seus 

atributos pessoais, utilizando-se da figura feminina, da sua trajetória política e dos 

atributos administrativos, em busca de uma imagem positiva. Ao utilizar em seus 

discursos o fato de ter sido eleita a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma traz o 

seu atributo pessoal de ser mulher, ao mesmo tempo Dilma utiliza-se a todo o momento 

o fato de ter enfrentado a ditadura militar, com o objetivo de trazer a sua trajetória de 

luta política como um capital político, tentando fortalecer sua imagem. Outro recurso 

utilizado por Dilma em seus pronunciamentos é trazer o atributo de seu governo ter 

combatido a corrupção fortemente em seu primeiro mandato e o fato de não ter aceitado 

barganhar votos com Eduardo Cunha.  
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Todas essas estratégias trazem a personalização para o discurso adotado por 

Dilma, seguindo a lógica descrita por Manin. Porém, Dilma não deixou de utilizar-se 

dos atributos trazidos pelo governo do PT, juntamente com o governo Lula. Dilma 

sempre reforçou as políticas sociais aplicadas nos governos petistas, já que isso 

reforçaria também uma imagem positiva para a Presidenta. 

 

2.2.2 Imagem do governo de Dilma e das gestões do PT: as temáticas 

Quanto à imagem do governo Dilma e das gestões do PT, a presidente defendeu, 

em seus pronunciamentos e na coletiva de imprensa, os programas sociais e a gestão do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).  Na declaração feita à imprensa no dia 12 

de maio, Dilma disse que o que estava em jogo no processo de impeachment eram 

também as conquistas dos últimos 13 anos, período em que o PT estava no governo.  

Os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção as 

crianças, os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas, a 

valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a 

realização do sonho da casa própria, com o Minha Casa Minha Vida. 

O que está em jogo é, também, a grande descoberta do Brasil, o pré-

sal. (ROUSSEFF, declaração à imprensa – Palácio do Planalto, 12 de 

maio 2016). 
 

Dilma apresentou os pontos positivos do governo petista, com os investimentos 

nos programas sociais e a possível perda para a sociedade caso acontecesse o 

impeachment. Ela defendeu uma imagem positiva de seu governo ao citar que esse, 

“nunca cometeu nenhum ato repressivo contra movimento sociais, contra movimentos 

reivindicatórios, contra manifestantes de qualquer posição política”, (ROUSSEFF, 

declaração à imprensa – Palácio do Planalto, 12 de maio 2016). 

Em seu último discurso, Dilma reforçou as positividades do governo petista e a 

perda que viria com sua saída da presidência. Ao discursar que por 13 anos o PT 

realizou com sucesso um projeto que promoveu a maior inclusão social e redução de 

desigualdade da história do Brasil, Dilma trouxe uma imagem positiva se opondo ao 

discurso negativo trazido pelo processo de impeachment.  

Observa-se que, ao tratar do impeachment e de seu governo, Dilma adota um 

caráter teatral e espetacular, que está relacionado à própria centralidade da mídia. 

Conforme ressalta Goffman (2013), frente ao seu interlocutor, o indivíduo deve mostra 

ter controle e a crença no que está dizendo. No caso de Dilma Rousseff, mesmo nas 

várias etapas de discussão e aprovação do impeachment, ela apresentou-se com uma 

mulher íntegra e que estava sofrendo um golpe parlamentar e político.  
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2.2.3 Ataque aos adversários e oposicionistas 

Ao tratar da propaganda negativa, Borba (2015) enfatiza que, nos Estados 

Unidos, um dos principais fenômenos que podem ser observados é a crescente 

utilização da propaganda negativa como estratégia de campanha. Para o autor, a 

propaganda negativa é persuasiva, uma vez que estimula o medo e a ansiedade, 

associando riscos à candidatura do adversário. No entanto, o autor ressalta que em um 

sistema multipartidário os ataques são menos frequentes. 

Dilma adotou um discurso de ataque aos adversários e oposicionistas, tanto para 

justificar a crise econômica, quanto para justiçar o processo de impeachment. Em seu 

primeiro discurso, quando foi aceito o processo de impedimento, Dilma atacou o então 

presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB). A Presidente discursou que, como a 

imprensa já havia noticiado, haveria interesse na barganha dos votos da base governista 

no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E, em troca, haveria o arquivamento 

dos pedidos de impeachment. Como a base governista não apoiou Eduardo Cunha 

(PMDB), esse deu abertura ao processo de cassação de Dilma.  

Na coletiva de imprensa do dia 18 de abril, após o Plenário da Câmara aprovar 

pela continuidade do processo, Dilma novamente atacou Eduardo Cunha: “Eu me sinto 

injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, 

presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento 

de um presidente da República” (ROUSSEFF, Coletiva de imprensa, 18 de abril de 

2016). A Presidente ainda discursou que a oposição e adversários não permitiram que 

ela governasse em um clima de estabilidade política. “Vejam vocês que, contra mim, 

praticaram sistematicamente a tática – ou a estratégia, se vocês quiserem -, do quanto 

pior, melhor. Quanto pior, melhor assim, pior para o governo, melhor para a oposição” 

(ROUSSEFF, Coletiva de imprensa, 18 de abril de 2016). Dilma atacou os adversários 

também justificando que não haveria como recuperar a economia já que projetos 

importantes, que eram necessários para que o Brasil retomasse o crescimento, ou eram 

postergados ou não eram votados.  

Na coletiva de imprensa, Dilma atacou o então vice-presidente Michel Temer 

(PMDB): “é estarrecedor que um vice-presidente no exercício de seu mandato conspire 

contra a presidente abertamente; em nenhum a democracia do mundo uma pessoa que 

fizesse isso seria respeitada. Porque a sociedade humana não gosta de traidor” 
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(ROUSSEFF, Coletiva de imprensa, 18 de abril de 2016). Dilma adotou uma estratégia 

de acusar os adversários e oposição de terem sabotado o seu governo e serem 

responsáveis por um golpe, em seu discurso do dia 12 de maio, Dilma disse que a 

oposição forjou um ambiente propicio para o golpe.  

Em seu último pronunciamento, após a decisão da perda do mandato de 

Presidente, Dilma atacou o governo Temer dizendo que todos juntos iriam “lutar contra 

o retrocesso, contra a agenda conservadora, contra a extinção de direitos, pela soberania 

nacional e pelo direito pleno a democracia.” (ROUSSEFF, Pronunciamento, 31 de 

agosto de 2016). Dilma atacou ainda a mídia discursando que o projeto nacional, 

progressista e democrático que o governo petista representava “foi interrompido por 

uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa 

e venal”. 

Podemos perceber que Dilma adotou como estratégia o ataque aos adversários e 

oposição, bem como a mídia. Adotando esse argumento, Dilma adota o discurso de que, 

com a articulação desse grupo, ocorreu um golpe e não um impeachment. 

Trazendo a discussão para a teoria da espetacularização. Debord afirma que a 

sociedade do espetáculo é mediada pelo simulacro que tomou o lugar da realidade. Para 

o autor francês, a teatralidade e a representação tomaram totalmente a sociedade que 

passou a ser monopolizada pelas aparências. Debord faz uma crítica a vida social que 

deixa de ser autentica quando as relações passam a ser mediadas por imagens. Para 

Gomes (2004), há um crescente interesse do jornalismo atualmente pela dramatização, 

principalmente depois da televisão. Gomes afirma que se o jornalismo busca 

desqualificar algumas encenações protagonizadas por políticos é porque ele mesmo quer 

controlar o espetáculo político. Debord diz que não há realidade na sociedade do 

espetáculo, há representações da realidade, ou seja, no jornalismo político nada é como 

se parece. O que há são representações mediadas pelos meios de comunicação de massa. 

Assim, podemos concluir que o impeachment é o palco do espetáculo, onde se há 

personagens, dramas, vilões e mocinhos. Analisando os pronunciamentos de Dilma, a 

Presidenta se coloca no lugar de vítima de um golpe, que foi arquitetado pela oposição. 

Nos discursos Dilma coloca seu vice-presidente Temer (PMDB) como o traidor, que 

conspirou pelas suas costas e Cunha (PMDB) seria outro vilão, que aceitou o pedido de 

impeachment como vingança, já que petistas não o apoiaram na Comissão de Ética da 

Câmara.  
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2.2.4 O discurso da legalidade constitucional 

Durante a tramitação do processo de impeachment, Dilma adotou um discurso de 

legalidade, contestando o processo e afirmando se tratar de um golpe parlamentar. Na 

entrevista coletiva concedida no dia 18 de abril, Dilma reforçou que tinha sido eleita por 

54 milhões de votos, discurso esse, já adotado em falas anteriores da Presidenta. “E isso, 

vou insistir, pode parecer que eu esteja insistindo em uma tecla só, mas é uma tecla 

muito importante, é a tecla da democracia” (ROUSSEFF, Coletiva de imprensa, 18 de 

abril de 2016). Dilma sempre reforçou que lutou pela democracia e que sempre 

continuará lutando por ele, reforçando estrategicamente o discurso de legalidade, de que 

o impeachment, nesse caso, não seria um processo legal e democrático. Durante a 

coletiva de imprensa, Dilma afirmou que era inocente e que seria injusto condena-la por 

um ato legal e previsto na constituição (se refere aqui às “pedaladas fiscais”).  

Dilma questionou a legitimidade do governo que assumiria caso ela perdesse o 

mandato. Na coletiva, a Presidente disse que nenhum governo seria legitimo se não 

fosse um governo em que o povo se reconhecesse nele, como sendo produto da sua 

democracia, sem ser consolidado pelo voto direto. “Não se pode chamar de 

impeachment o que é uma tentativa de eleição indireta. Essa tentativa de eleição indireta 

se dá porque aqueles que querem ascender ao poder não têm votos para tal” 

(ROUSSEFF, Coletiva de imprensa, 18 de abril de 2016). 

Na coletiva, o jornalista Felipe Mattoso, do Portal G1, questiona Dilma sobre a 

legalidade do processo, já que o Supremo Tribunal Federal (STF) referendou duas 

decisões no processo.
5
 Dilma responde que o STF decidiu apenas como seria o 

andamento do processo e não sobre o mérito desse. Dilma reforça que o Supremo não se 

manifestou sobre o teor do processo de impeachment e somente sobre o ritual e lança 

dúvidas sobre a legalidade do processo. Na declaração feita a imprensa no dia 12 de 

maio, Dilma afirma que o impeachment não coloca em jogo apenas o seu mandato, mas 

o respeito às urnas, à vontade soberana do povo e à Constituição também estava em 

jogo. Segundo ela, legitimaria assim um golpe, colocando em risco a estabilidade 

democrática. 

                                                 
5
 Link da matéria publicada pelo Portal G1, cobrindo a coletiva de imprensa realizada pela Presidente 

Dilma Rousseff: <http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-

dilma/noticia/2016/04/dilma-diz-se-sentir-injusticada-por-decisao-sobre-impeachment.html> , acesso em 

julho de 2016. 
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2.2.5 Adaptação do discurso político à lógica midiática 

Para Lima (2006), a maioria das sociedades contemporâneas está permeada pela 

centralidade da mídia. No Brasil, algumas características fazem potencializar ainda mais 

o poder midiático sobre o sistema político, já que em nosso país a mídia é controlada 

por poucos conglomerados, que, por sua vez, são controlados por uma elite política 

regional.  Segundo Miguel (2003), o capital político depende da visibilidade midiática e 

com isso o campo político vai perdendo autonomia. Ao falar da relação entre a mídia e a 

política, Miguel destaca que a mídia “complica” o jogo político tradicional, 

introduzindo concorrentes-surpresa e ameaçando carreiras em andamento. Diante disso, 

percebemos que a mídia exerce um papel crucial e por isso, o discurso político deve 

seguir a lógica midiática, ou seja, adotando um discurso espetacular e personalista, 

seguindo a lógica da audiência midiática.  

Durante o processo de impeachment, Dilma buscou seguir a lógica midiática. 

Com relação ao personalismo, Dilma discursou sobre sua honestidade, sobre o fato de 

nunca ter cometido atos ilícitos. “Meu passado e meu presente atestam a minha 

idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública”, 

(ROUSSEFF, declaração à imprensa – Palácio do Planalto, 02 de dezembro de 2015). 

Ao discursar sobre sua luta durante a ditadura, sua luta contra sua doença Dilma traz 

para ela a centralidade do processo, seguindo ainda a linha de personalização. O 

discurso adotado por Dilma trouxe somente para ela o processo, como se o 

impeachment retirasse do poder somente a Presidente e não o Governo. Ao adotar o 

discurso de legalidade e ao atacar adversários, Dilma seguiu a lógica do espetáculo, uma 

das lógicas midiáticas para a cobertura jornalística. A partir disso, percebemos o 

discurso adotado por Dilma sofre a influência midiática bem como o processo de 

impeachment que ganhou uma cobertura espetacular.  

Trazendo a discussão para a relação entre os campos sociais, Bourdieu afirma a 

presença de conflitos dentro dos campos. Tais conflitos são gerados pela busca de 

poder. Os que ocupam a posição de comando tentam administrar o status quo, enquanto 

os que aspiram ao poder criam estratégias de luta ou de acumulação de capital 

especifico. Esses conflitos por poder acontecem tanto no campo político, quanto no 

campo midiático. Nesse contexto, Dilma tenta buscar estratégias para explicar a disputa 

dentro do campo político e dentro do campo midiático. No campo político, Dilma busca 
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informar como o “golpe” foi orquestrado nos bastidores da política, através dos 

pronunciamentos Dilma discursou que governava em um clima de instabilidade política, 

não conseguindo que fossem votados projetos importantes para a retomada do 

crescimento. Além disso, o impeachment só foi aceito, segundo Dilma, após petistas 

votarem contra Eduardo Cunha na Comissão de Ética da Câmara, não aceitando uma 

barganha de votos. No campo midiático, Dilma teve que revelar o conflito que 

aconteceu no campo político, procurando mostrar como o “golpe” foi montado, a fim de 

desmascarar esse jogo político no espaço da mídia.  

 

Considerações finais 

Ao tratar das estratégias utilizadas por Dilma durante o processo de 

impeachment, é importante entender o importante papel da mídia na política, já que o 

campo político depende da visibilidade midiática. 

O governo Dilma que, no início do mandato, lidou com altos índices de 

popularidade e utilizou como recurso comunicacional os Pronunciamentos em Cadeia 

de Rádio e Televisão, teve de lidar com um processo inverso a partir de 2012. Quando 

começaram a ocorrer manifestações, as investigações da Operação Lava Jato e com a 

crise econômica, Dilma teve de recorrer a outras estratégias comunicacionais, diante da 

queda nos índices de popularidade. Deve-se levar em consideração a comunicação na 

internet, porém o público alvo do PT é um público com pouco acesso as redes, devido à 

baixa escolaridade e a baixa renda. Diante desses fatores, Dilma teve que abrir mão dos 

pronunciamentos, enquanto as coletivas de imprensa eram enquadradas de forma 

negativa pela mídia. Com isso, o governo passou a enfrentar uma crise comunicacional 

que contribuiu para que a população fosse às ruas pedindo o impeachment da 

Presidente.  

Diante de um contexto político instável, com uma crise entre PT e PMDB, e com 

os desdobramentos da Operação Lava Jato e prisões de petistas, tendo como foco 

investigações ao ex-presidente Lula, o processo de impeachment foi aceito e mais uma 

vez o Governo teve que elaborar estratégias de comunicação para enfrentar o processo 

de cassação, diante de uma mídia que enquadrou negativamente a imagem da 

Presidente. Dilma adotou então um discurso de legalidade, de que foi eleita com 54 

milhões de votos e que o impeachment era um golpe parlamentar. Por meio dos 

pronunciamentos, Dilma recorreu à dramatização, afirmando ser vitima e colocando 
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Temer (PMDB) no papel de traidor e Cunha (PMDB) no papel de vingativo, se 

adaptando assim a lógica teatral midiática.  

Os resultados apresentados na pesquisa é um recorte, diante da amplitude da 

comunicação governamental, por isso a pesquisa teve como objetivo enriquecer o 

debate sobre a interface mídia e política. A intenção também é trazer reflexões sobre a 

influência da mídia na política e vice-versa na sociedade contemporânea bem como a 

influência midiática em um processo político, tão importante como o impeachment.  
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