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Resumo 

 

O trabalho busca analisar a misoginia presente na cobertura midiática do governo de 

Dilma Rousseff feita pelos grandes veículos de comunicação. Desse modo, será 

demonstrado como a mídia utilizou conceitos e estereótipos patriarcais para representar a 

ex-presidenta e criticar seu governo caracterizando Dilma Rousseff como incompetente 

ao explorar suas características pessoais.  
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Introdução 

Toda mulher que ascende à uma posição de poder tipicamente ocupada apenas por 

homens enfrenta críticas relacionadas à sua aparência e a características pessoais, além 

de ser retratada como uma pessoa não qualificada para o cargo que ocupa. Com Dilma 

Rousseff, primeira mulher a alcançar o mais alto cargo do executivo no Brasil, não foi 

diferente. Desde o seu primeiro mandato como presidente do país a mídia a retratou de 

forma extremamente machista explorando a sua vida pessoal e ressaltando características 

que em um homem seriam consideradas positivas como motivos para que ela fosse 
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considerada uma má gestora. A representação da ex-presidenta, então, como uma pessoa 

fria, severa, descontrolada e incompetente serviu para reforçar e fomentar um ódio de 

parte da população brasileira por ela que levaria, posteriormente, grande parte dos 

cidadãos a apoiar o processo de impeachment. Nesse processo todo a mídia exerceu um 

importante papel, que será aqui explorado através de uma análise de acontecimentos 

midiáticos que chamaram atenção por apresentarem claramente a ex-presidenta de forma 

machista e por reproduzirem estereótipos patriarcais. Demonstra-se, portanto, como os 

veículos de jornalismo foram usados nessas instâncias para disseminar uma imagem de 

Dilma que a retratava como incompetente e emocional demais para governar o país. 

A próxima seção, “Método e escolhas de trabalho”, apresenta o problema da 

pesquisa e os principais autores articulados para realizar a análise proposta, além de 

justificar a escolha do case. Em "A representação das mulheres no poder" apresenta-se 

uma reflexão a respeito do modo em que as mulheres que ocupam posições de poder são 

representadas na mídia. Já na seção "Dilma Rousseff, a mídia e o machismo" apresentam-

se duas situações específicas em que grandes veículos de comunicação (as revistas  Época 

e Isto É) utilizaram-se de estereótipos machistas para criticar a ex-presidenta. Por fim, 

apresentam-se as considerações finais a fim de refletir sobre as conclusões encontradas 

através da análise. 

 

Método e escolhas de trabalho 

 A pesquisa exploratória foi feita através da análise de algumas reportagens que 

compuseram a cobertura jornalística do governo de Dilma Rousseff. Desse modo, 

utilizou-se conceitos da teoria feminista e de teorias da comunicação para analisar dois 

acontecimentos midiáticos específicos: a matéria "As explosões nervosas da presidente", 

publicada na revista Isto É em abril de 2016 e a matéria "Dilma e o sexo", vinculada no 

site da revista Época em agosto de 2015. Foram utilizadas pesquisas dos autores Luis 

Felipe Miguel e Flávia Biroli que tratam da representação midiática das mulheres que 

ocupam cargos políticos e a teoria de Carole Pateman, expressa em seu livro O Contrato 

Sexual, para explicar, através de uma visão feminista, como as mulheres foram 

historicamente relegadas à esfera privada e mantidas fora da vida política. Também foram 

utilizadas as entrevistas do livro "Mídia, misoginia e golpe" para entender um pouco sobre 

como a misoginia foi um fator atuante na cobertura do governo de Dilma e, 

consequentemente, no impeachment da ex-presidenta. 
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Nesse sentido, a representação midiática do governo de Dilma Rousseff configura 

como um ótimo case para que se possa demonstrar o quanto as poucas mulheres que estão 

inseridas nesses ambientes masculinos sofrem com pressões e críticas advindas do 

preconceito de gênero, não de suas características enquanto profissionais. Os dois 

acontecimentos estudados demonstram que a figura de Dilma Rousseff foi, por diversas 

vezes, retratada pela mídia como uma má gestora não devido a erros cometidos no âmbito 

político, mas sim devido a supostas características pessoais. Pode-se perceber, também, 

o papel que esse tipo de representação teve na concretização do processo de impeachment 

que acabou por retirar do cargo a primeira presidenta já eleita no Brasil. Assim, o case é 

de extrema importância, pois através dele pode-se demonstrar o quanto os ideais 

machistas ainda estão embutidos nas coberturas jornalísticas. 

 
A representação das mulheres no poder 

 Devido à subjugação e à opressão de gênero, as mulheres foram historicamente 

mantidas afastadas do âmbito público, sendo relegadas ao ambiente doméstico, à casa e 

à maternidade. Desse modo, a exclusão das mulheres da esfera pública tornou a política 

um ambiente majoritariamente masculino e moldou os conceitos modernos de cidadania. 

Como ressalta Carole Pateman (1993) o contrato social firmado entre os homens, que 

segundo as teorias contratualistas seria aquilo que garante seus direitos e sua liberdades, 

tem como elemento chave a subordinação feminina. Assim, essa subordinação é 

inseparável da liberdade dos “cidadãos”, sendo ela que estabelece o elo entre as esferas 

pública e privada. O contrato social seria, então, o que garante aos homens à liberdade 

enquanto estabelece seu direito patriarcal sobre as mulheres. Pois, segundo Pateman: 

 
A esfera privada, feminina (natural) e a esfera pública, masculina (civil) são 

contrárias, mas uma adquire significado a partir da outra, e o sentido de liberdade 

civil da vida pública é ressaltado quando ele é contraposto à sujeição natural que 

caracteriza o domínio privado. (Pateman, 1993: 28) 
 

 Desse modo, mesmo que as mulheres tenham conseguido, através do movimento 

feminista, o direito ao voto e a trabalhar fora de casa, elas ainda são consideradas 

indivíduos que naturalmente se voltam ao ambiente doméstico. O movimento sufragista, 

por exemplo, conseguiu conquistar o direito ao voto para as mulheres, mas essa vitória 

não foi acompanhada de uma redefinição das hierarquias no espaço doméstico ou de uma 
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discussão das fronteiras entre público e privado (MIGUEL, 2017). Por isso mesmo, tanto 

a inclusão quanto a exclusão das mulheres na política estão associadas às suas diferenças 

em relação aos homens e ao padrão de características imposto pela feminilidade. Não é 

raro, por exemplo, encontrar mulheres que ao entrar no âmbito político se focam em 

pautas consideradas “femininas”, ou seja, aquelas relacionadas à educação, à maternidade 

e à casa. 

 Esses estereótipos de gênero encontram-se, assim também, na representação 

midiática das mulheres que ocupam posições de poder, como cargos políticos. Desse 

modo, as coberturas jornalísticas acerca das mulheres que estão inseridas na política 

constantemente são enquadradas de modo a ressaltar as características “femininas” delas, 

apresentando fatos sobre suas vidas privadas como a família e a suas características 

pessoais. Percebe-se, então que as representações sobre o masculino e o feminino nas 

notícias políticas são marcas pelos estereótipos patriarcais de gênero relacionados à 

diferenciação entre a esfera privada (feminina) e pública (masculina).  

 Desse modo, quando as poucas personagens femininas presentes na política 

ganham destaque nos grandes veículos de comunicação, seja através de um 

enquadramento positivo ou negativo, suas características mais exploradas são aquelas 

relacionadas à sua vida privada. Como ressalta Biroli (2010): 

 
E se as fronteiras se deslocam quando as poucas personagens femininas que 

ganham centralidade no noticiário estão em evidência, esse deslocamento não 

rompe com a hierarquia entre as esferas. Pelo contrário, a associação entre 

mulher e espaço privado produz, duplamente, a pouca visibilidade das mulheres 

no noticiário e sua presença marcada por estereótipos de gênero. (p. 51) 
 

 Assim, a representação da grande mídia acerca das mulheres que ocupam cargos 

de poder reforçam uma série de estereótipos ligados aos papéis de gênero que fortalecem 

a hierarquia entre as esferas pública e privada, como pode ser atestado através das análises 

feitas a seguir.  

 

Dilma Rousseff, a mídia e o machismo 

 No dia 1º de abril de 2016 foi publicada na capa da revista semanal Isto É uma 

foto da ex-presidenta Dilma Rousseff em que esta se encontra com uma expressão de 

desespero enquanto grita. A foto era acompanhada da manchete “As explosões nervosas 
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da presidente” e buscava ilustrar uma matéria4, assinada por Sérgio Pardellas e Débora 

Bergamasco, na qual os jornalistas descrevem Dilma como uma pessoa desequilibrada e 

louca, que estaria “fora de si” devido às crises que ocorriam em seu governo e ao processo 

de impeachment que ocorria na época. Assim, ao longo da matéria os jornalistas a 

descrevem como uma pessoa sem condições emocionais para governar analisando seu 

estado psicológico com base em informações reveladas por supostas fontes ligadas à ex-

presidenta, as quais, no entanto, são todas anônimas e fantasmas. Em um box dentro da 

matéria Dilma chega até a ser comparada à Maria Francisca Isabel Josefa Antónia 

Gertrudes Rita Joana de Bragança, chamada de “Maria, a Louca”, a primeira rainha de 

Portugal, que ficou conhecida por expressar comportamentos considerados estranhos 

durante uma crise de seu governo. Em uma parte da matéria apresenta-se uma descrição 

de como a monarca foi à loucura devido às pressões sofridas durante seu governo: “O 

psiquiatra observou que os sintomas de sandice e de negação da realidade manifestados 

por Maria I se agravaram na medida em que ela era colocada sob forte pressão.”. Desse 

modo, os jornalistas traçam uma comparação entre a rainha “louca” e a ex-presidenta 

petista, pois assim como a antiga rainha de Portugal, Dilma estaria também perdendo a 

capacidade de governar devido à sua falta de sanidade mental. 

A representação de uma mulher enquanto histérica, portanto, torna-se clara na 

matéria visto que nela os jornalistas buscam, sem embasamento científico ou opiniões de 

profissionais da área da psicologia, dissertar sobre o estado mental de uma figura pública 

e diagnosticá-la enquanto “louca”. Esse tipo de representação reforça a ideia de que Dilma 

não estaria, portanto, apta para exercer o cargo de presidente da república não porque 

tenha cometido erros enquanto gestora, mas sim porque psicologicamente ela não estaria 

preparada para lidar com as pressões do cargo e os problemas do governo.  

Visto que este julgamento não possui embasamento científico algum, e muito 

menos uma fonte confiável, ele mostra-se claramente ligado ao gênero da ex-presidenta. 

Desse modo, ela está sendo considerada “louca” pelo fato de ser uma mulher que não 

apresenta as características do padrão de feminilidade que lhe foi imposto, assim como 

em muitos outros momentos da história as mulheres foram consideradas “loucas” e 

“histéricas” quando não se encaixavam nesse padrão. Isso torna-se claro quando se 

                                                
4 “Uma presidente fora de si” http://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/ 
 
 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 6 

compara essa capa da revista Isto É de 2016 com uma capa semelhante da revista Época 

de 2010, na qual o então técnico da seleção brasileira de futebol, Dunga, é também 

apresentado como uma pessoa furiosa, com uma imagem em que ele está de boca aberta 

e gritando. Nesse caso, entretanto, a fúria é vista como um dom, como um atributo do 

técnico, pois a matéria valoriza essa característica de Dunga que pode, segundo a revista, 

ser transformada em motivação para a superação de obstáculos.  

Percebe-se, assim, a diferença entre o enquadramento utilizado nas matérias das 

revistas semanais quando estas se tratam de um homem ou de uma mulher. Para as 

mulheres suas características pessoais, parte da esfera privada, são consideradas 

empecilhos para o exercício de suas profissões e as enquadram enquanto pessoas 

“emocionais” demais, enquanto para os homens as mesmas características são 

consideradas apenas mais um instrumento que pode ser utilizado para alcançar o sucesso 

profissional. 

 

 
Capas da revista Isto É (abril de 2016) e Época (junho de 2010) 
  

 Outra matéria que buscou explorar as características pessoais da ex-presidenta 

Dilma Rousseff foi o artigo “Dilma e o sexo”, publicada no site da revista Época, em 20 

de agosto de 2015 pelo jornalista João Luiz Vieira. Nela o autor busca dar dicas para a 

ex-presidenta sobre como ela deveria explorar mais sua sexualidade a fim de “conquistar” 

o público brasileiro, visto que sua popularidade estava baixa. Desse modo, ele disserta 

sobre a vida sexual de Dilma Rousseff e a critica por não expressar sensualidade com 

trechos como: “Não a conheço pessoalmente, nem sei de ninguém que a viu nua, mas é 
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bem provável que sua sexualidade tenha sido subtraída há pelo menos uma 

década”.  Durante todo o texto o autor faz suposições, assim, sobre a vida sexual de Dilma 

e busca conectá-la com a má gestão de seu governo, além de fazer comparações com 

outras mulheres inseridas no mundo da política.  

Percebe-se aqui, mais uma vez, o enfoque dado à vida pessoal da petista, que se 

tornou neste caso o tema principal da matéria publicada no site de uma das principais 

revistas semanais do país. As supostas características pessoais de Dilma, relacionadas à 

sua vida sexual, seriam aquilo que a desqualifica enquanto agente político. O teor 

machista encontra-se, portanto, mais uma vez na tentativa de tentar desqualificar o 

trabalho de uma mulher com base em supostas afirmações sobre sua vida pessoal, não em 

fatos relacionados ao seu trabalho enquanto chefe de governo.  

 Ambas as matérias, deve-se ressaltar, foram publicadas durante períodos em que 

o governo da ex-presidenta sofreu inúmeras críticas e, no caso da revista Isto É, apenas 

alguns meses antes do processo de impeachment que a tirou do poder. Desse modo, deve-

se contextualizar a representação midiática para que se possa refletir acerca da influência 

que a grande mídia teve durante o processo de impeachment.  

 Como ressalta Camila Valadão, no livro “Mídia, Misoginia e Golpe”:  

  
“A cobertura jornalística contribuiu para colocar em dúvida a competência da 

Dilma, como se as mulheres não fossem competentes o suficiente para a política. 

Observei xingamentos como “vaca”, “vagabunda”, “bruxa”, “fantoche do Lula”. 

Esses discursos têm a ver com as relações de gênero, por isso eu acredito que o 

golpe perpassa toda essa construção contra as mulheres.”. (GERALDES; 

RAMOS; SILDA; MACHADO; NEGRINI, 2017, p. 36) 
 

 Assim, levando em conta que os meios de comunicação de massa são aparatos 

através dos quais os indivíduos recebem informações e formam opiniões e juízos de 

valores sobre os mais diversos assuntos, as matérias que representam Dilma enquanto 

uma mulher que não estava preparada para ocupar o cargo mais alto do poder executivo 

reforçam a ideia de que o impeachment da ex-presidenta era um processo necessário, pois 

seria o melhor para o país. Percebe-se, então, que a grande mídia buscou apoiar o processo 

de impeachment através de matérias que demonstravam a incompetência de Dilma. O teor 

machista dessas representações encontra-se no fato de que, ao buscar caracterizá-la como 

uma pessoa que estava inapta a exercer a função de presidente a mídia não procurou 
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apenas atacar as medidas tomadas pelo governo de Dilma Rousseff, mas sim as 

características da petista enquanto pessoa, de sua vida pessoal, não apenas de sua vida 

política. Isso ocorre pois, como foi explorado anteriormente, embora as mulheres tenham 

conseguido ocupar âmbitos na sociedade que costumavam ser exclusivamente 

masculinos, como a política, elas ainda o fizeram enquanto mulheres em uma sociedade 

patriarcal e, portanto, ainda são retratadas enquanto indivíduos que pertencem à esfera 

privada mesmo quando ocupam a esfera pública. A mídia, nesse caso, reforça os 

estereótipos de gênero pautados nessa diferenciação entre o masculino/público e 

feminino/privado através de coberturas enviesadas pelo machismo, como a matéria e a 

capa da revista Isto É e o artigo publicado na revista Época. 

 
Considerações finais 

O fato de que a vida privada de uma mulher e suas características pessoais ganham 

destaque a ponto de serem o ponto principal de matérias em grandes veículos de 

comunicação demonstra o quanto o machismo e os estereótipos de gênero estão presentes 

nas coberturas jornalísticas. Assim, os casos aqui analisados mostram como a grande 

mídia utilizou-se de estereótipos machistas para atacar a figura pública de Dilma Rousseff 

e disseminar a ideia de que ela não era uma competente para governar o país. Isso ocorre 

pois, mesmo que as mulheres tenham conquistado vários direitos, o padrão de 

feminilidade continua a associar a mulher à esfera privada. Desse modo, tanto Dilma 

quanto outras mulheres que se encontram em ambientes dominados por homens e, 

principalmente, em posições de poder, sofrem com críticas feitas a elas que dizem respeito 

à sua vida pessoal, enquanto homens são criticados majoritariamente por suas decisões 

tomadas no âmbito público.  

A análise dessas duas matérias demonstra, portanto, como o jornalismo pode ser 

utilizado como uma ferramenta que reforça estereótipos de gênero e fomenta a misoginia 

reforçando a hierarquia que sempre subjugou os indivíduos do sexo feminino. Através de 

um enquadramento que dá visibilidade às vidas pessoais das mulheres que ocupam cargos 

de poder na política e de críticas pautadas em estereótipos de gênero, como o da mulher 

“instável” e “emocional demais” os veículos de comunicação contribuem para a 

manutenção da desigualdade de gênero na sociedade.  
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