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Resumo: Embasado, principalmente, pelas produções teóricas de Eni Orlandi (1999), 

Émile Durkheim (1893), Mary Del Priore (2012), Sheila Jeffreys (2005) e Andréa 

Dworkin (1974), o presente artigo busca analisar, pela perspectiva discursiva, o estado de 

anomia que acometeu a sociedade brasileira durante os governos da ex-presidenta Dilma 

Rousseff. Também buscamos entender de que maneira o processo de impeachment contra 

Rousseff em 2016 é reflexo dessa crise de valores. 
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Se o real da língua não fosse sujeito a falha e o real da 

história não fosse passível de ruptura não haveria 

transformação, não haveria movimento possível, nem dos 

sujeitos nem dos sentidos. É porque a língua é sujeita ao 

equívoco e a ideologia é um ritual com falhas que o sujeito, 

ao significar, se significa. Por isso, dizemos que a 

incompletude é a condição da linguagem: nem os sujeitos 

nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e 

acabados. 

ENI ORLANDI 

Análise do discurso  

 

 O processo de impeachment que retirou Dilma Rousseff da presidência da 

República em 2016 é um desafio à pesquisa científica pela proximidade cronológica do 

episódio e pela multiplicidade de forças que atuaram para a sua legitimação. Essa mesma 

complexidade, por outro lado, faz com que a pesquisa se torne, para além de instigante, 

uma obrigação. Neste artigo, adotando como dispositivo teórico a análise do discurso 

(Orlandi, 1999) e como instrumentais teóricos o conceito de anomia de Émile Durkheim 

(1893) e os escritos de Suely Rolnik (1989), Mary Del Priore (2012), Sheila Jeffreys 

(2005) e Andréa Dworkin (1974) sobre a condição feminina, busco identificar, no 

discurso parlamentar e midiático, o emergir de uma profunda crise de valores na 

sociedade brasileira.  

                                                           
1 Este artigo é parte do trabalho de conclusão de curso da graduação em jornalismo 
2 Estudante do 4º ano de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero 
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 A eleição da primeira presidenta de um país exige fundamentalmente que algumas 

estruturas sejam repensadas, principalmente quando tais estruturas foram consolidadas 

em mais de 500 anos de Brasil e em mais de 120 anos de República em que apenas homens 

estiveram à frente do poder executivo. A primeira eleição de uma mulher como chefe de 

Estado e de governo somente em 2011 e o impedimento antes do fim de seu segundo 

mandato nos leva, em retrospectiva, à história de um país em que as mulheres somente 

conquistaram o direito ao voto em 1932, há 85 anos. Fazer parte da política e, por isso, 

da vida pública, sempre foi algo a ser conquistado pelas mulheres, e não algo dado. 

Historicamente, às mulheres está reservado o espaço privado, ao passo que aos homens 

pertence o espaço público. Por consequência, sempre coube aos homens as decisões 

públicas, mesmo aquelas que interessam e atingem sobretudo as mulheres, e a elas sempre 

coube a manutenção da vida privada, que possibilita, inclusive, a atuação masculina na 

vida pública. Trata-se um sistema de dominação masculina que se retroalimenta e tem a 

servidão feminina como principal engrenagem.  

 No contexto histórico e social descrito, a eleição da primeira mulher ao cargo mais 

importante da democracia presidencialista representa, de fato, um momento de ruptura no 

país. A crise, nesse sentido, não foi somente econômica ou política, mas sócio-estrutural. 

E a questão começa já na linguagem: é presidente ou é presidenta? Como se referir à 

Dilma quando por tanto tempo foi de comum acordo que o certo era “presidente”, assim, 

no masculino? Se esse debate é restrito à questão puramente linguística ou à ideia de uma 

regra gramatical como verdade absoluta, o caminho até a resposta é menos tortuoso: basta 

consultar um especialista. Satisfazer-se com essa resposta, no entanto, é negligenciar toda 

a complexidade da questão. E é por contemplar a complexidade histórica da língua que a 

análise do discurso nos é valiosa: “Na perspectiva discursiva, a linguagem é linguagem 

porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve na história” (Orlandi, 

p. 25, 1999).  

 A reivindicação da palavra revela, nesse caso, uma reivindicação muito mais 

abrangente: pela narrativa, pela memória, pela transformação. A crise, que tem como seu 

primeiro sintoma a perplexidade diante da língua, se desenrola depois em indagações mais 

concretas e abrangentes sobre o que é ser uma mulher e o que significa, sendo uma 

mulher, ocupar espaços de poder.  
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Ao partir da linguagem, a questão traça seu caminho de forma a passar pela não 

correspondência de Dilma aos padrões estéticos esperados para uma mulher, os quais, de 

acordo com Andrea Dworkins (1974, p. 112), “definem sua mobilidade, espontaneidade, 

postura, andar; definem a sua liberdade psíquica”, perpassando pelo fato da ex-presidenta, 

em suas aparições públicas, nunca estar acompanhada de um homem e, além disso, pela 

lacuna deixada no simbólico cargo de primeira-dama durante os governos Dilma 

Rousseff. Este artigo, portanto, busca aliar a análise do discurso (Orlandi, 1999) a estudos 

sociais, principalmente voltados à condição feminina, para analisar o discurso que 

legitimou o início do processo de impeachment a fim de entender aquilo que 

anteriormente chamei de “crise sócio-estrutural” provocada pela eleição e reeleição da 

primeira presidenta do país.  

O emergir de uma crise sem precedentes 

Com oito anos de governo Lula seguidos de quase seis anos de governo Dilma – 

já que seu segundo mandato foi interrompido –, é difícil estimar qual foi o momento exato 

em que população, políticos, Justiça e imprensa começaram a se movimentar pelo 

impeachment. Aqui levo em consideração o início oficial: após a redação da denúncia 

contra a ex-presidenta pelos juristas Hélio Pereira Bicudo, Janaína Conceição Paschoal e 

Miguel Reale Júnior, faz sentido que a análise comece pela votação na Câmara dos 

Deputados no dia 17 de abril de 2016 em que o voto favorável de 367 parlamentares 

autorizou o processo. O então deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha 

(PMDB), que àquela altura já era réu da Operação Lava Jato, foi responsável por acatar 

a denúncia e, posteriormente, comandar a sessão que, ao todo, durou quase 53 horas. 

Somente para a votação, aproximadamente 6 horas foram utilizadas.3  

Antecedeu o início da votação o parecer (favorável) do relator da comissão 

especial criada para examinar a denúncia, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO). “Nós 

estamos diante de um dos momentos mais importantes da história recente deste país. E 

nesta tarde ensolarada, neste domingo, dia 17 de abril de 2016, vamos fazer a história, 

                                                           
3  “Resultado da votação: sim: 367; não: 137; abstenções: 7; ausentes: 2; total: 511. Está autorizada a 

instauração de processo contra a senhora presidente da República, por crime de responsabilidade, oferecida 

pelos srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, em virtude da abertura 

de créditos suplementares por decreto presidencial, sem autorização do congresso nacional e da contratação 

ilegal de operações de crédito. A decisão será comunicada ao Sr. Presidente do Senado Federal, para fins 

do disposto no art. 52, inciso I, da Constituição Federal”, o então deputado e presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), anunciou ao final da votação.  
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decidir o que queremos para o futuro deste país. A situação é grave. Não adianta só virar 

a página desta história, é hora de reescrevê- la em busca de um novo tempo”: sua fala, de 

25 minutos, começa entusiasmada e é recebida com aplausos dos parlamentares presentes. 

O deputado então disserta longamente sobre a leitura da denúncia de irresponsabilidade 

fiscal e contratação ilegal de operações de crédito protocolada pelos juristas acima citados 

e finaliza sua fala: “Este processo de impeachment também tem sido caracterizado pela 

mais ampla publicidade e transparência. Sua legitimidade foi assegurada pelo 

cumprimento fiel das normas jurídicas pertinentes e pela fiscalização em sentido amplo, 

exercida pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Parlamentares, pelos partidos políticos, 

pelos meios de comunicação e pela sociedade brasileira. (...) Peço licença aos colegas 

Deputados para agradecer a Deus, a minha família – meus filhos e netos –, ao meu 

querido Estado de Goiás, que depositou em mim a confiança para representá-lo nesta 

Casa. Concluo, Sr. Presidente, dizendo que o Brasil clama, e os fatos demonstram que 

devemos autorizar a instalação do processo contra a Sra. Presidente da República, Dilma 

Vana Rousseff. E que Deus nos ilumine” (Grifos meus).  

O parecer do deputado chama a atenção, para além de seu caráter passional, por 

citar os meios de comunicação como um dos responsáveis por assegurar a legitimidade 

do processo. É interessante notar que, posteriormente, durante a mesma sessão, o 

deputado Pauderney Avelido (DEM-AM), como líder do Democratas, usou parte de seu 

tempo de fala para homenagear “a imprensa tradicional e as novas mídias” lendo um 

trecho do editorial do Estado de S. Paulo do dia, em que o veículo se posicionava com 

clareza a favor da retirada de Dilma. Cabe pontuar, mais uma vez, a presença e a 

influência da mídia em todo o processo, como numa espécie de diálogo constante entre o 

poder público e os meios de comunicação responsável por pautar tanto a agenda midiática 

quanto a agenda política.  

Na medida em que a esfera política passa a ser influenciada pelo sistema da mídia, ela 

muda consideravelmente, pois passa a depender de suas regras sem, no entanto, perder 

completamente sua identidade. Ao colonizar a política, a lógica do sistema da mídia não 

reestrutura apenas o modo como a política é retratada ou sua relação com os outros 

sistemas, ela também afeta o sistema político no nível da "produção", ou seja, onde a 

esfera política surge como a única forma de vida. As regras adotadas pela lógica da mídia 

atribuem outros papéis aos fatores constitutivos da lógica da política e, em boa parte dos 

casos, isso ocorre quando a primeira atribui novos significados a estes últimos, e quando 

acrescenta a eles novos elementos derivados do próprio conjunto de regras que governa 

a mídia (Meyer e Hinchman, 2008, p. 92).  
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E seguiu: “a crise moral que assola e se abate sobre este governo atinge todos os 

lugares, indistintamente. E não podemos nos deixar vencer pelo cansaço. Temos que 

reagir e ir até o fim do processo. O Brasil espera e depende mais do que nunca de nós 

neste momento”. No que diz respeito à crise moral, evidenciada na fala de grande parte 

dos deputados neste episódio, como veremos a seguir, é importante que possamos retomar 

um fragmento da introdução deste trabalho: “No contexto histórico e social descrito, a 

eleição da primeira mulher ao cargo mais importante da democracia presidencialista 

representa, de fato, um momento de ruptura no país. A crise, nesse sentido, não foi 

somente econômica ou política, mas identitária”. Lá, coube destrinchar a questão da 

linguagem, que considero introdutória e também crucial a todo o processo e a todas as 

crises que ali se desencadearam. Agora, pensando na afirmação de Pauderney Avelido 

(DEM-AM) de que a crise moral do governo Dilma afeta todos os lugares, cabe 

perguntarmo-nos a que outros lugares isso se estende e qual é a motivação de sua fala.  

Após o parecer do relator da comissão especial e dos líderes partidários, cada um 

dos 511 deputados dispunha de apenas 10 segundos para anunciar seu voto. O tempo, no 

entanto, raramente foi respeitado e o episódio foi marcado por falas e reações 

entusiasmadas e fervorosas. Entre aplausos, berros e vaias, chama a atenção o teor da fala 

daqueles que votaram a favor do impeachment. “Nesse dia de glória para o povo tem um 

homem que entrará para a história. Parabéns presidente Eduardo Cunha. Perderam em 

1964 e agora em 2016. Pela família e inocência das crianças que o PT nunca respeitou, 

contra o comunismo, o Foro de São Paulo e em memória do coronel Brilhante Ustra, o 

meu voto é sim”, proferiu Jair Bolsonaro (PSC-RJ), cujo discurso em muito se assemelha 

ao de seu filho, Eduardo Bolsonaro (PSC-SP): “Pelo povo de São Paulo nas ruas com o 

espírito dos revolucionários de 32, pelo respeito aos 59 milhões de votos contra o estatuto 

do desarmamento em 2005, pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome 

de Deus e da família brasileira, é sim! E Lula e Dilma na cadeia!”.  

A participação política da família Bolsonaro é preocupante à medida em que seus 

membros foram eleitos com votação expressiva e realmente representam uma parcela da 

sociedade brasileira que concorda totalmente com o discurso ultraconservador que eles 

pregam: Jair Bolsonaro cumpre, hoje, seu sexto mandato como deputado federal pelo Rio 

de Janeiro; Eduardo Bolsonaro é deputado estadual por São Paulo; Flávio Bolsonaro é 

deputado estadual do Rio de Janeiro; e Celso Bolsonaro, por fim, é vereador do Rio de 
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Janeiro. Existe, portanto, uma identificação real de um nicho de pessoas com discursos 

como os que foram proferidos por Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro durante a votação 

do impeachment. A exaltação da ditadura militar, presente na fala de ambos, por exemplo, 

é agressiva não somente à própria integridade moral do Brasil que ainda hoje tenta se 

recuperar de anos de tortura e repressão. É agressiva, no contexto em que se dá, sobretudo 

à figura de Dilma Rousseff, já que a ex-presidenta carrega consigo uma trajetória marcada 

pela luta contra o governo militar e da tortura sob a qual foi submetida durante o mesmo 

período. É bastante simbólico, então, que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ulstra, o 

primeiro militar reconhecido pela Justiça brasileira como torturador,4 bem como o 

período ditatorial como um todo, sejam exaltados durante a votação pelo impeachment 

contra o mandato presidencial de Dilma Rousseff.  

É de se pensar, por outro lado, que se tratam de políticos caricatos, que atingem 

nichos muito específicos por dificilmente conseguirem atingir uma espécie de 

“pensamento médio” da população – o que, como dito anteriormente, não descarta a 

relevância e o impacto dessas figuras no cenário político nacional,5 mas me leva a 

acreditar que apenas essas falas não são uma amostra segura se a ideia é analisar o 

discurso expresso durante a votação. A seguir, selecionei outras falas nas mesmas 

circunstâncias que são importantes de serem levadas em consideração neste trabalho: 

   
Fabio Sousa (PSDB-GO): "Pela minha família! Meus filhos, Estevão, Amanda, pela minha 

esposa, pelos meus pais, pelo meu estado de Goiás, pelo futuro do Brasil, eu digo sim!" 

Delegado Waldir (PR-GO): "Pátria Amada! Pátria Amada! Seu filho Delegado Waldir não foge 

à luta! Pelo meu país, por Deus, por minha família, pelas pessoas de bem. Meu voto é sim! Fora 

Dilma, fora Lula, fora PT!" 

                                                           
4 Carlos Alberto Brilhante Ulstra foi o primeiro militar reconhecido pela Justiça brasileira como torturador. 

Gaúcho, atuou entre 1970 e 1974 como chefe do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) – 

principal órgão de repressão da ditadura militar –, em São Paulo. No local, segundo apurações feitas pela 

Comissão Nacional da Verdade, teriam sido torturadas 502 pessoas e assassinadas outras 50. O militar 

sempre negou as acusações mas chegou a dizer que tinha cometido “excessos”. Foi citado em inúmeros 

depoimentos de ex-presos e ex-agentes e admitiu que utilizava o codinome “Dr. Tibiriçá” – constantemente 

relatado por vítimas de torturas e diversos tipos de violência. Em 2008, tornou-se o primeiro militar a ser 

declarado pela Justiça como responsável por episódios de tortura na ditadura. Já em 2012, foi o primeiro 

agente do período condenado a pagar indenização à família de uma vítima, o jornalista Luiz Eduardo 

Merlino”. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/2016/04/18/quem-e-o-coronel-brilhantes-

ustra-homenageado-por-bolsonaro/>. Acesso em: 05 jun. 2017. 
5 Nesse quesito, em trabalhos mais voltados a essa questão, é importante refletir sobre a eleição de Donald 

Trump como presidente dos Estados Unidos da América em 2016.  
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Takayama (PSC-PR): "Contra a ladroeira, contra a imposição e a esquerda desse partido que quer 

transformar esse Brasil numa ditadura de esquerda, por Sergio Moro, pelo Paraná, pela minha 

família!" 

Osmar Terra (PMDB-RS) - Pela minha família, minha esposa, meus filhos, pelas famílias 

brasileiras, pelas crianças do Brasil, pela minha Santa Rosa, meu povo do Rio Grande, pelo Brasil, 

é “sim”, Sr. Presidente! 

Geovania De Sá (PSDB-SC) - Sr. Presidente, pela honra da minha família, pela minha cidade, 

Criciúma, por Santa Catarina e pela libertação do povo brasileiro, eu digo “sim”. 

Marco Tebaldi (PSDB-SC) - Em nome de Joinville, de Santa Catarina, pelo meu neto Pedro, que 

nasceu há 10 dias, pelo futuro dele e por todas as famílias de bem do Brasil, meu voto é “sim”. 

Hélio Leite (DEM-PA) - Com a proteção de Deus e em respeito à minha família, em respeito aos 

meus amigos, em respeito à minha Castanhal, ao Estado do Pará e ao Brasil, meu voto é “sim” 

Joaquim Passarinho (Bloco/PSD-PA) - Pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, pelo 

meu Estado do Pará, pela minha família, pela minha honra, pelas minhas duas filhas, “sim”, contra 

a corrupção! 

 A votação, que foi aberta com a frase “Que Deus tenha misericórdia desta nação”, 

proferida pelo então deputado e presidente da Câmara dos deputados Eduardo Cunha 

(PMBD), para além das 136 menções à família, teve a palavra “Deus” citada 76 vezes.6 

A seguir, uma seleção de algumas das falas em que a palavra em questão apareceu: 

Washington Reis (PMDB-RJ) - Sr. Presidente, que a partir de amanhã, segunda-feira, Deus possa 

derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre o povo brasileiro. 

Josué Bengtson (PTB-PA) - Sr. Presidente, por minha família, pela família quadrangular e 

evangélica em todo o Brasil, pelo Pará, eu voto “sim”. E feliz é a Nação cujo Deus é o Senhor. 

Que Deus continue abençoando o povo brasileiro!  

Alexandre Baldy (PTN-GO) - Sr. Presidente, neste momento histórico que vivo, agradeço a Deus 

por ter a oportunidade de ajudar o meu povo a limpar este País de mazelas, corrupção e malfeitos. 

Pela minha esposa, pelo meu filho e a minha filha, por toda a minha família, por toda esta Nação, 

pela cidade que me acolheu, Anápolis, por Goiás e pelo Brasil, o meu voto é “sim”.   

                                                           
6 Os dados foram obtidos por meio do mecanismo de localização de palavras em documento com a 

transcrição integral da votação do impeachment disponibilizado no site da Câmara dos Deputados. 

Disponível em: <http://estaticog1.globo.com/2016/04/18/EV1704161400.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017.  
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João Campos (PRB-GO.) - Sr. Presidente, que Deus abençoe o nosso País! Que Deus tenha 

misericórdia de nossa Nação! Na defesa do Estado Democrático de Direito, contra a corrupção e 

a impunidade, contra a violência e a insegurança, na defesa da vida e da família, por Goiás, pelo 

Brasil, por minha família, pela dignidade do povo brasileiro, por esperança, por dias melhores, o 

meu voto e “sim”, Sr. Presidente. 

 A menção explícita à ditadura militar, além de uma demonstração clara do 

discurso inscrito na história (Orlandi, 1999), age como sinalização de uma espécie de 

consciência dessa historicidade por parte daqueles que o proferem com tanta evidência. 

Ao passo que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro evocam explicitamente o período 

militar, conectando-o invariavelmente ao processo de impeachment que ali tinha seu 

início oficial, seus colegas fazem-no de maneira implícita ao louvarem elementos 

tipicamente louváveis daquele período. No segundo caso, na verdade, é difícil ou inútil 

apontar algum tipo de consciência discursiva. Como escreve Orlandi (1999, p. 26): “Não 

há uma verdade oculta atrás do texto, há gestos de interpretação que o constituem e que 

o analista, com o seu dispositivo, deve ser capaz de compreender”. Embora seja 

interessante notar tamanho grau de consciência por parte dos discursos mais radicais e 

caricatos, de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, é mais interessante, pela perspectiva 

da análise do discurso, refletir sobre elementos como “família” e “Deus” que são 

evocados de forma semelhante à forma com que foram evocados durante o regime militar 

no Brasil. Ainda de acordo com Orlandi (idem, p. 20), “as palavras simples do nosso 

cotidiano já chegam até nós carregadas de sentidos que não sabemos como se constituíram 

e que no entanto significam em nós e para nós”. Por esse viés, é pertinente que nos 

perguntemos quais são os significados com as quais essas palavras – a priori tão óbvias 

em sua benevolência – podem estar carregadas quando empregadas em contextos tão 

específicos.  

 

* 

 

 O conceito de anomia, estabelecido por Émile Durkheim nas obras “Da divisão 

do trabalho social” (1893) e “O suicídio” (1897), pode ser definido como um estado de 

desintegração das normas que regem a conduta social e que, por isso, asseguram a ordem. 

É durante esse estado, que normalmente é desencadeado por momentos de grande 

transformação – mesmo que positiva – pelos quais uma sociedade passa, que as regras 
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morais mostram sua força na estruturação não somente dos indivíduos, mas daquilo que 

os une enquanto coletivo. Sobre a potência dessas normas, o sociólogo fala sobre “fatos 

sociais”, que existem antes do indivíduo pois existem fora dele (2000, p. 47). Em outras 

palavras:  

O fato social é reconhecível pelo poder de coerção externa que exerce ou é suscetível de 

exercer sobre os indivíduos; e a presença deste poder é reconhecível, por sua vez, seja 

pela existência de alguma sanção determinada, seja pela resistência que o fato opõe a 

qualquer empreendimento individual que tenda a violentá-lo (idem, p. 49).  

 

No caso das movimentações midiática, política, jurídica e popular contra a 

reeleição de Dilma Rousseff, é possível identificar um caráter de resistência reacionária 

ao novo, àquilo que apresenta mudanças e coloca em xeque as normas estabelecidas; 

coloca em xeque, enfim, os fatos sociais. A situação é passível de ser pensada pela 

perspectiva das tensões entre classes baixa, média e alta. Antes de Dilma, afinal, Lula 

teve dois mandatos que se sustentaram, sobretudo, na necessidade de uma reorganização 

econômica a fim de diminuir as desigualdades. Com todos os questionamentos que podem 

ser feitos sobre as problemáticas que envolvem os 14 anos consecutivos de governo do 

Partido dos Trabalhadores (PT) – e aqui não as ignoro, mas assumo não ser o espaço para 

essa discussão –, é fato que muitas estruturas básicas da desigualdade sobre as quais nosso 

país se ergueu foram, no mínimo, balançadas. É claro, então, que se a intenção é apontar 

a instauração de um estado de anomia, cabe pensar que ele tem início logo nos primeiros 

anos do governo Lula, em que, ainda que com muitas mudanças que foram consideradas 

positivas pela população, as normas sociais sofreram uma espécie de desintegração, assim 

como a definição de Durkheim para anomia.  

É fundamental entender o cenário caótico já instaurado no sentido da crise das 

instituições sociais – por isso as considerações anteriores sobre os anos de governo Lula 

que antecederam a eleição e a reeleição de Dilma –; nesta monografia, no entanto, nos 

interessa mais pensar a anomia como o estado que se instaurou a partir do viés sexual, ou 

seja, a partir da primeira eleição de Dilma Rousseff: sendo ela uma mulher – a primeira 

a ocupar a presidência da República no Brasil –, ela já iniciava seu primeiro mandato com 

uma ruptura essencial nas estruturas do poder: “a política não veste saias”, foi uma 

emblemática frase que circulou na internet durante o processo de impeachment. 

Emblemática porque, como falávamos na introdução deste trabalho, remete à ideia de que 

às mulheres está reservado apenas a esfera privada, ao passo que aos homens pertence o 

direito de incidir sobre a esfera pública, interferindo, também, nos arranjos da própria 
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vida íntima a partir desse poder sobre a vida pública. Remete também ao questionamento 

sobre o que é ser uma mulher a partir do momento em que a resposta já não está mais à 

mercê da necessidade de um homem ao lado, à frente ou atrás de uma mulher; a partir do 

momento em que a condição feminina já não está mais condicionada à presença 

masculina. Nesse sentido, cabe falarmos um pouco sobre o simbólico cargo de primeira-

dama, um vazio deixado durante os seis anos de governo Dilma.  

No dia 18 de abril de 2016, uma segunda-feira, os ânimos estavam exaltados e 

brasileiras e brasileiros viviam uma espécie de ressaca do domingo anterior. O problema, 

entretanto, não era uma bebedeira, mas o decorrer e o resultado da votação que autorizou 

a instauração do processo de impeachment contra Dilma Rousseff e representou, nesse 

sentido, o começo do fim desse governo. Foi também nessa data – logo no dia posterior 

à votação – que a revista Veja publicou um perfil sobre Marcela Temer, esposa do então 

vice-presidente Michel Temer, atual presidente do país, descrita pela publicação como 

“bela, recatada e do lar”, 7 que causou alvoroço nas redes sociais. No texto, a mulher que 

à época era vice-primeira-dama, foi chamada de “quase primeira-dama” – o “quase”, ao 

contrário de “vice”, parece indicar movimento, como se aos poucos Marcela de fato se 

movesse para o cargo.  

A construção da imagem da perfilada se dá em torno de seu casamento com 

Michel Temer. A jornalista responsável pelo perfil, curiosamente uma mulher, começa a 

publicação contando sobre o episódio em que Michel Temer levou a esposa para jantar 

na sala de um restaurante sofisticado que, apesar da capacidade para receber trinta 

pessoas, foi esvaziada para acomodar apenas o casal. O tom de romantismo e 

tradicionalismo do primeiro parágrafo é selado por algumas informações em seu 

desfecho: eles se casaram quando Marcela tinha 20 anos e Michel 62; Temer estava em 

seu quinto mandato como deputado federal, ao passo que Marcela estava em seu primeiro 

namoro.  

A menção à vida profissional de Marcela Temer é breve no texto distribuído em 

cinco parágrafos de tamanho razoável. “Bacharel em direito sem nunca ter exercido a 

profissão, Marcela comporta em seu curriculum vitae um curto período de trabalho como 

recepcionista e dois concursos de miss no interior de São Paulo”, são as únicas linhas 

                                                           
7 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/>. Acesso em: 07 

dez. 2016. 
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dedicadas ao assunto. Talvez porque a carreira da mulher em questão tenha sido, em si, 

pontual. Mas é também verdade que aqui, se partimos da ideia sobre a inexistência de 

uma neutralidade jornalística, nos interessa menos quem é Marcela Temer e mais a sua 

representação na mídia nacional. Parte do que é brevemente escrito acerca de sua vida 

profissional, inclusive, nos remete às práticas de beleza sobre as quais Jeffreys e Dworkin 

nos falavam há pouco, na introdução. 

Em nossa cultura, nenhuma parte do corpo feminino é intocada, inalterada. Nenhuma 

característica ou extremidade é poupada da arte, ou da dor, do aperfeiçoamento. Cabelos 

são pintados, envernizados, alisados, são feitas permanentes; sobrancelhas são 

arrancadas, pintadas de lápis, tingidas, olhos são contornados, mascarados, sombreados; 

cílios são curvados, ou são falsos – da cabeça ao dedo do pé, todas as características da 

face da mulher, todas as partes de seu corpo, estão sujeitas à alteração, modificação 

(Dworkin 1974, p. 112 apud Jeffreys, 2005, p. 7. Tradução nossa).8 

 

“Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e trazer 

Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e um pouco dela mesma também 

(nas últimas três semanas, foi duas vezes à dermatologista tratar da pele)” (Grifos 

nossos), é como o texto prossegue. Existe uma conexão clara entre a ideia de uma vida 

profissional e de uma vida do lar, já que é a partir das explanações sobre sua (breve) 

trajetória acadêmica e sua (breve) atuação no mercado que se expõe suas atividades “do 

lar” (levar e pegar o filho na escola e cuidar da casa) e, incluso nessas atividades, está o 

cuidado da mulher com a própria estética – como se a manutenção do lar dependesse 

também da manutenção de sua aparência. Cuidar é o que Veja aponta que Marcela faz. 

O perfil caminha, a partir daí, de forma a descrever com detalhes os cuidados com 

a beleza que a mulher toma cotidianamente: o salão que frequenta, o tom e a espessura 

das pinturas que pede para seu cabelo, o cumprimento do vestido e a cor das roupas, com 

direito a pareceres de sua estilista e de seu antigo cabeleireiro – este segundo que declara 

que Marcela Temer “tem tudo para se tornar a nossa Grace Kelly”, novamente indicando 

um movimento de transição entre um estado de vice e um estado de primeira-dama de 

fato, desta vez ao compará-la com a princesa de Mônaco.  

                                                           
8 Traduzido pelas autoras do original: “In our culture, not one part of a woman's body is left untouched, 

unaltered. No feature or extremity is spared the art, or pain, of improvement. Hair is dyed, lacquered, 

straightened, permanented; eyebrows are plucked, penciled, dyed; eyes are lined, mascaraed, shadowed; 

lashes are curled, or false – from head to toe, every feature of a woman's face, every section of her body, is 

subject to modification, alteration” (Dworkin 1974, p. 112 apud Jeffreys, 2005, p. 7).  
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Depois, segue um discurso no qual está embutida a ideia contida no ditado popular 

de que “por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher”. “Marcela é o 

braço digital do vice. Está constantemente de olho nas redes sociais e mantém o marido 

informado sobre a temperatura ambiente”, diz a publicação. Nesse sentido, o livro 

Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo, no qual a 

psicanalista brasileira Suely Rolnik investiga, por meio de uma trama ficcional, a 

construção e desconstrução de uma certa figura feminina, nos é muito útil aqui. Sobre o 

que chama de “empresa doméstico-matrimonial”, Rolnik escreve:  

Ele tem que “vencer”, custe o que custar. Ela, por sua vez, fica em casa, administrando a 

vida daquele que tem que vencer. Ela cuida das coisas e dos sentimentos da família, 

mesmo quando trabalha fora. É responsável pela aparência de todos. Se ele tem que ficar 

ligado na cotação da bolsa de valores econômicos, para não dar bola fora em sua 

inabalável ânsia de ascensão, ela tem que ficar ligada na cotação da bolsa de valores de 

expressão, para não dar bola fora na maneira como deve se apresentar a família daquele 

que tem que vencer (1989, p. 131).  

E continua, na página seguinte: 

Ela também vai à rua, só que a sua rua é feita de shopping-centers, salões e academias de 

beleza de toda espécie, de beleza da cabeça aos pés. Enquanto a rua, para ele, é um lugar 

de produção, de guerra e de deriva (...), a rua, para ela, é lugar de consumo do lay-out da 

vitrine doméstico-matrimonial, lugar também de exibição desse lay-out. O sucesso da 

performance de um depende do sucesso da performance do outro. A empresa doméstico-

matrimonial é, para ambos, o eixo em torno do qual se organizam todos os seus 

investimentos (idem, p. 132. Grifos da autora).  

“Michel Temer é um homem de sorte”: foi a frase escolhida para encerrar o 

polêmico perfil. Ou seja, o perfil, que é para o jornalismo um dos gêneros em que se 

aborda com maior profundidade e especificidade a personalidade de um indivíduo, neste 

caso aborda a vida de uma mulher de forma a encaminhar todos os seus feitos, seu 

cotidiano e sua existência à sorte de um homem por tê-la. A publicação dessa matéria um 

dia após a votação que deu início oficial ao processo de impeachment contra Dilma 

Rousseff, como exposto anteriormente, não é aqui encarada como uma coincidência. Ao 

contrário disso, é encarada como uma escolha editorial que em muito sinaliza para a 

mentalidade brasileira de que, após a saída de Dilma da Presidência da República, o papel 

da mulher poderia ser restituído por alguém que o encarna corretamente – no posto de 

primeira-dama, mas jamais enquanto presidenta do Brasil.  

O debate sobre a data de publicação da matéria, que coincide com a data da 

votação, é também pertinente no sentido de nos trazer algumas reflexões sobre a própria 

sessão na Câmara dos Deputados e, sobretudo, a respeito das falas dos parlamentares com 
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inúmeras menções à família e a Deus. Aqui, também, conseguiremos traçar uma relação 

mais concreta entre o episódio e os apontamentos realizados anteriormente sobre anomia. 

Com base nos estudos de Durkheim sobre o estado anômico, três respostas são possíveis 

diante do caos social e da desestabilização das instituições a partir da crise de valores: 1) 

o retorno e fortalecimento das instituições em crise; 2) reforma; 3) revolução. Encarando 

o perfil da revista Veja como algum tipo de apelo ao retorno e fortalecimento de 

instituições como a “família” numa concepção tradicional sobre o que é o núcleo familiar, 

podemos nos aproximar de entender também o que o discurso daqueles deputados 

favoráveis ao impeachment significa quando analisado sob a perspectiva histórica, ou 

seja, quando analisado enquanto objeto da análise do discurso (Orlandi, 1999). Entender 

o que é família, na obviedade de sua benevolência, não nos é suficiente. Nesse sentido, a 

palavra poderia ser entendida como um conjunto de pessoas vivendo sob o mesmo teto, 

um conjunto de pessoas com laço sanguíneo ou afetivo. No entanto, como dito, isso não 

nos basta. Por essa perspectiva, como poderiam ser uns a favor e outros contra a família? 

Pois é o caso daqueles deputados que se colocam a favor da família e apontam a ex-

presidenta, seu partido e seus apoiadores como um grupo contra a família. Cabe pensar, 

portanto, que “família” significa muito mais.  

Quando nascemos os discursos já estão em processo e nós é que entramos nesse processo. 

Eles não se originam em nós. Isso não significa que não haja singularidade na maneira 

como a língua e a história nos afetam. Mas não somos o início delas. Elas se realizam em 

nós em sua materialidade (Orlandi, 1999, p. 35). 

Considerações finais 

Durante os seis anos em que a primeira mulher esteve à frente do Executivo 

brasileiro, o cargo de primeira-dama permaneceu como uma lacuna na vida pública do 

país. Como nos lembra a jornalista Camila Moraes em artigo publicado no El País, 

“Marcela Temer e a volta do ‘primeira-damismo’ no Brasil”,9 vieram antes Marisa 

Letícia, esposa de Lula, e Ruth Cardoso, esposa de Fernando Henrique, “duas primeiras-

damas atípicas que, à sua maneira, não se encaixavam no modelo engessado de mulher 

do presidente dedicada a causas sociais”. A segunda, é bom lembrar, recusava inclusive 

o título de primeira-dama. É nesse cenário de aparentes mudanças nas estruturas do poder 

e de discussões calorosas sobre o papel feminino na sociedade que emerge a figura de 

                                                           
9 Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/05/politica/1475703599_233017.html>. Acesso 

em: 05 dez. 2016.  
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Marcela Temer, uma jovem esposa de um vice-presidente que assume o cargo após um 

processo de impeachment controverso.  

Neste trabalho, encara-se o cargo de primeira-dama, em si, como um forte 

reflexo das estruturas patriarcais sobre as quais a sociedade se ergue. Ao deixar esse vácuo 

no poder, portanto, Dilma Rousseff representou a subversão dessas mesmas estruturas. 

Ao fato de ser uma mulher, soma-se a ausência de uma figura masculina em sua vida – 

ao seu lado, nenhum marido; em suas cerimônias de posse, esteve sempre acompanhada 

de outra mulher, sua filha. Aos 69 anos, sem corresponder às expectativas estéticas e 

comportamentais que regem a feminilidade, Dilma não é “senhora”, não é “bonita”,10 não 

é do lar, tampouco do bar,11 e, por isso, tem sua utilidade social colocada em xeque.  

 Seguindo a ideia de Orlandi no excerto anterior, família significa muito porque os 

discursos já estão em curso quando nascemos. Significa uma estratificação do lugar que 

deve ser ocupado por homens e do lugar que deve ser ocupado por mulheres; do 

comportamento que deve ser performado por homens e do comportamento que deve ser 

performado por mulheres. Ao passo que os deputados evocam a família, eles estão 

apelando para uma das respostas possíveis à anomia, de acordo com Durkheim: o retorno 

e o fortalecimento das instituições que estão em crise. Essas instituições, por sua vez, são 

muito bem expressas no perfil Bela, recatada e do lar, quando a jornalista traz uma nova 

– ainda que velha – possibilidade de mulher, ao passo que a agenda política começava a 

expelir outra possibilidade de mulher da presidência da República.  

A saída de Dilma Rousseff e a entrada de Marcela Temer, dessa forma, são 

sincronizadas e interdependentes. Não basta que Dilma saia, é necessário que, para além 

de sua substituição por um homem, as lacunas que ela deixou sejam ocupadas. E Marcela 

Temer encarna bem o estereótipo. Ela supre a demanda e, à sua maneira, reestabelece os 

ânimos ao representar um devir, um horizonte a ser mirado, durante todo o processo até 

a saída definitiva de Dilma.  

 

                                                           
10 Em “Histórias íntimas”, Mary del Priore conta, sobre a história do Brasil, que as mulheres costumavam 
ser divididas entre “senhoras” e “bonitas”. Ao primeiro grupo enquadrava-se o casamento e a vida 
social. Ao segundo o sexo, a paixão e o desejo, mas também a falta de reputação.  
11 Com a polêmica gerada pela publicação do perfil Bela, recatada e do lar, uma campanha surgiu, por 
parte de mulheres feministas, chamada “Bela, recatada e do bar”, em forma de ironia e deboche sobre 
os modelos arcaicos propostos pela revista Veja.  
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