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Resumo 

 

Esse trabalho analisa produtos midiáticos que representam duas mulheres cujas imagens 

públicas são relevantes à política brasileira hoje. A ex-presidente Dilma Rousseff é 

retratada pela mídia como desequilibrada, tendo sua sexualidade questionada e criticada 

por sua aparência. Em contraste com a imagem de Marcela Temer, que desde sua 

primeira aparição pública, vem sendo descrita a partir seus méritos estéticos, seu papel 

de mãe e dona de casa, reforçando um estereótipo arcaico da mulher ideal. O objetivo 

desse artigo é analisar exemplos midiáticos que, ao serem contrastados, evidenciam 

estereótipos associados à imagem do feminino. 
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1. Introdução 

 Muniz Sodré (2009), logo na introdução de seu livro A Narração do fato, afirma 

que o objetivo de sua pesquisa é “discutir a especificidade da notícia enquanto estratégia 

de construção e comunicação do acontecimento” (SODRÉ, 2009, p.15). Para Muniz 

Sodré, notícia é um gênero sociodiscursivo e “seu sentido depende diretamente de uma 

situação comunicativa inserida na experiência cotidiana, comum a um grupo de sujeitos 

lingüísticos” (SODRÉ, 2009, p.138). O que interessa a esse artigo é a ponderação feita 

pelo autor logo em seguida:  

Apesar de sua aposta histórica no esclarecimento neutro, a notícia 
não prescinde, em termos absolutos, do apelo à carga emocional 
contida nos estereótipos que derivam das ficcionalizações ou dos 
resíduos míticos. (SODRÉ, 2009, p. 15) 
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 A partir desse argumento, o texto pretende refletir sobre a construção das 

personagens Dilma Rousseff e Marcela Temer, compreendendo justamente tais 

ficcionalizações criadas a partir de estereótipos ligados a imagem do feminino. No 

mesmo livro, Sodré apresenta uma breve história do jornalismo e afirma que a imprensa 

emerge na passagem do Estado absoluto ao Estado de direito e se firma como a 

principal forma de informação da burguesia em meados do século XVII. A partir das 

disputas entre burguesia e nobreza, o jornalismo, “com vistas a produzir uma 

nacionalidade universal para o ato da fala, em que a legitimidade do enunciado 

proviesse da própria razão discursiva e não do lugar privilegiado do falante” (SODRÉ, 

2009, p.11), assume uma ideia de transparência pública, dando força ao relato. 

 Todavia, Sodré aponta que a ideia de “público” – pressuposto do conceito de 

esfera pública – não trata de um espaço livre de comunicação, mas de um lugar marcado 

por linhas de forças que se tencionam, e que nem sempre são públicas ou sequer 

visíveis. Trata-se de uma “exterioridade dinâmica” onde as ideias circulam levando em 

conta as subjetividades sociais e a imprensa seria um aspecto dentro dessa esfera. 

Assim, não parece incorreto supor que o reforço por parte de alguns veículos 

jornalísticos de certos estereótipos contribui para construções imagéticas de figuras 

políticas – no caso desse artigo, a ex-presidente e a atual primeira-dama – com 

intenções políticas completamente distantes do que deveria “rezar a cartilha 

jornalística”.  

  Portanto, ao tentar compreender um fato ou uma coisa, ou no nosso caso, a 

construção das personagens Dilma Rousseff e Marcela Temer, inicialmente se faz uma 

apreensão, que é ao mesmo tempo racional e sensível e está sujeita tanto à formação 

quanto a posição social de um indivíduo, assim: 

 

(...) uma espécie de roupagem perceptiva e cognitiva cobre o objeto de 

conhecimento, não porque lhe seja uma aderência natural, mas em 

virtude do processo de mediação simbólica imprescindível ao ato de 

conhecer, que é, no limite, um jogo entre o homem e o mundo. Esse 

“pôr-se em jogo” (em latim, in-ludo, donde illusio) é o mesmo que 

ilusão. (SODRÉ, 2009, p. 9). 
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 Sodré recorre à semiótica de Charles Sanders Pierce para tentar entender esse 

“pôr-se em jogo”. Pierce cria três categorias fenomenológicas para descrever que tudo o 

que aparece à mente, seja real ou não, constitui um signo ou “meio de comunicação”. A 

primeira categoria seria a primeridade, o que ocorre é uma simples possibilidade, um 

objeto, ainda vago ou indiferenciado; na secundidade – segunda categoria –, essas 

impressões primeiras são atualizadas por meio de um signo mediador, também chamado 

representamen, que cria por sua vez – terceiridade – um novo signo ou interpretante, 

responsável pela representação do objeto. “Agora, vejamos: o objeto determina o 

interpretante, que representa parcialmente, por sua vez, o objeto que originariamente o 

determinou. É um processo de desdobramento, como se infere.” (SODRÉ, 2009, p.72). 

  

Analogamente, na semiose jornalística, o fato em bruto (o “objeto 

atual”) determina o acontecimento, desdobra-se por meio de uma 

interpretação em notícia, que é uma estratégia ou um gênero 

discursivo suscetível de representar a ocorrência factual primeira e, 

eventualmente, desdobrar-se em novas interpretações. (SODRÉ, 2009, 

p.72) 

 

 Voltando à concepção de notícia como gênero sociodiscursivo e ao processo 

semiótico acima descrito, parece correto inferir que a circulação de determinados textos 

e de certas imagens por parte da mídia, podem colaborar na construção do julgamento 

do público consumidor do midiático.  

  

2. A presidenta versus a recatada 

 Em 1° de janeiro de 2011, Dilma Rousseff, a “bibliotecária solteirona” 

(MENDES, 2010), toma posse de seu primeiro mandato como presidente da república. 

Lugar que nenhuma mulher havia chegado e ao lado dela, Marcela Temer, a “vice-

primeira-dama do lar” (LINHARES, 2016), junto com seu marido, o até então vice-

presidente, Michel Temer.  

 Rousseff, desde o início de seu primeiro mandato teve sua feminilidade 

questionada em diversos momentos, seja por não parecer feminina o suficiente para 

alguns veículos de mídia, por sua aparência e por sua sexualidade, ou seja, 

essencialmente pelo seu gênero, pois “ao gênero diz respeito à feminilidade e 
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masculinidade, ou seja, os papéis sexuais socialmente construídos”. (Vera Andrade, 

citada no artigo “A imagem da mulher ou a mulher da imagem”? A mídia e a construção 

da imagem feminina). 

 A imagem abaixo, IMAGEM 01, foi usada e repercutida e é claramente 

agressiva, além de fazer apologia ao estupro. Enquanto na IMAGEM 02, sua 

sexualidade é contestada, como uma condição importante para se julgar sua capacidade 

de governabilidade.  

 

 

 
IMAGEM 01 – Adesivos de carro em que a bomba de gasolina estaria penetrando sexualmente 

Dilma Rousseff. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/governo-denuncia-

adesivo-com-ofensa-sexual- a-dilma,33f5fa7ff225c4a3d42f654bee769de9sgleRCRD.html>  

Acesso em: 13 de março de 2017. 

 

 

 

 

IMAGEM 02 – Resultado da busca “Dilma lésbica” no site de pesquisa Google. 

Disponível em: <https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=dilma+lesbica>  

Acesso em: 22 de maio de 2017 

 

http://www.terra.com.br/noticias/brasil/governo-denuncia-adesivo-com-ofensa-sexual-
http://www.terra.com.br/noticias/brasil/governo-denuncia-adesivo-com-ofensa-sexual-
http://www.google.com.br/?gws_rd=ssl&amp;q=dilma%2Blesbica
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 Podemos observar tais mecanismos de construção de imagem na mídia 

tradicional e consequentemente, na população que reproduz o discurso, sendo “uma 

prática social atribuída de significados” e ideologia que age sobre o outro e constrói 

uma realidade através de significados (UZÊDA, 2008). E não existe discurso sem 

sujeito, nem sujeito sem ideologia (ASSONI, 2017). A mídia acaba por utilizar-se de 

seu papel como agente influenciador e criadora de discurso e passa a normatizar a 

ideologia de um grupo empresarial, usando a técnica jornalística afim de reiterar “(...) 

valores dominantes e tradicionais sobre as mulheres, constituindo uma forma de 

violência simbólica de gênero dentro da sociedade contemporânea” (UZÊDA, 2008). 

 Em contraponto à presidente, surge Marcela Temer que desde sua primeira 

aparição oficial, em 1° de janeiro de 2011, na posse do primeiro mandato de Dilma 

Rousseff, a vice- primeira-dama na época, já havia causado agitação na mídia brasileira 

e nas redes sociais. Ela chamou a atenção de todos por sua beleza e pela diferença de 

idade de 42 anos com seu marido. Nesse mesmo dia, Marcela ficou entre os 10 assuntos 

mais falados no mundo durante 32 horas, como um trending topic na rede social 

Twitter. 

 O cargo de primeira-dama parece carregar em sua representação um estereótipo 

feminino afinal se trata de um cargo não-oficial, mas espera-se que a mulher do político 

exerça o papel de caridosa, honesta e afetuosa, “...papéis naturalmente aceitos como 

sendo do sexo feminino” (DE ARAUJO, 2014) enquanto o marido está no cargo de 

liderança.  

 Essas mesmas funções aceitas como sendo femininas são reiteradas pela mídia 

tradicional que, em diversos momentos, acaba perpetuando convenções antigas e 

machistas que “(...) consiste na discriminação baseada na crença de que os homens são 

superiores as mulheres” (GARCIA, 2015, pg. 18), o que acaba por disseminar uma 

ideologia conservadora, reforçar morais, condutas e limitar o papel da mulher e do 

homem na sociedade. 

 Desde que Marcela se tornou um rosto conhecido, vem sendo retrata pela mídia 

tradicional sempre por sua aparência, sua antiga vocação de modelo/miss e sua atual, 

como dona de casa. Como exemplo, em 2016, a jornalista Juliana Linhares escreveu a 

matéria “Marcela Temer: Bela, recatada e do lar” (IMAGEM 03). 
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IMAGEM 03 – Matéria “Bela, recatada e do lar”. 

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

Acesso em: 6 de março de 2017 

 

 

 Publicado no site da revista Veja, que declara abertamente sua aversão pelo 

partido de Dilma Rousseff, IMAGEM 04 – como evidenciado em diversas capas da 

mesma publicação –, o Partido dos Trabalhadores (PT), um dia depois da Câmara dos 

Deputados aprovar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente para ir 

ao Senado. O texto, usado como propaganda política, exibe Marcela Temer como uma 

mulher ideal aos padrões da sociedade. 

 

 

 
IMAGEM 04 – Capas da Revista “Veja” contra o Partido dos Trabalhadores. Disponível em: 

<http://www.pagina13.org.br/pt/o-politicidio-contra-o-pt/>  
Acesso em: 3 de abril de 2017 

http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
http://www.pagina13.org.br/pt/o-politicidio-contra-o-pt/
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 É importante ressaltar à quem a revista Veja dá voz, pois segundo Antonio 

Gramsci uma revista pode também ser ‘partido’, ‘fração de partido’ ou ‘função de 

determinados partidos’ (GRAMSCI, 2011, p. 302). E mesmo não sendo estritamente 

declarado a defesa de tais interesses particulares, um meio de comunicação pode estar 

associado a partidos ou pessoas políticas com propósitos imparciais.  

Portanto, a Veja parece se valer da matéria para apoiar indiretamente Michel 

Temer, atuando também de forma partidária a partir de critérios essencialmente 

subjetivos que têm consequências na esfera pública, tal como visto inicialmente a partir 

do estudo baseado em Sodré (2009). 

 A matéria dá detalhes do início do namoro com Temer quando ainda tinha 19 

anos, fala da intimidade do casal ostentando um padrão de vida alto, com jantares 

caros e eventos das classes mais abastadas do país. De seu currículo profissional como 

bacharel em Direito e Miss Campinas e Paulínia; do dia-a-dia de Marcela que se 

divide entre cuidar de seu filho Michelzinho de 7 anos, da casa e de sua aparência, 

incluindo a quantidade de vezes que foi ao dermatologista; como é discreta em 

público, preferindo usar vestidos até os joelhos e em cores claras; como gosta das 

luzes em seu cabelo e suas futuras pretensões na maternidade. A Veja constrói seu 

perfil baseando-se em atividades de cunho doméstico e estético, edificando um traço 

de fragilidade em Marcela que “faz despertar uma ideia de dependência de gênero, 

onde o masculino parece completar o feminino” (DE ARAUJO, Idbas Ribeiro; 

KAIAN, Henrique. “A imagem da mulher ou a mulher da imagem”? A mídia e a 

construção da imagem feminina.) 

 Reforça o estereótipo da mulher ideal como uma dona de casa discreta e calada 

dos anos 50 – vale apontar que na matéria não há sequer uma única aspas da primeira-

dama –, sem ambição profissional, e que é descrita como satisfeita em cuidar da casa e 

dos filhos enquanto o homem trabalha. Maquia-se o suficiente para não parecer vulgar e 

se veste de forma decente para agradar o marido. “É como se tivéssemos colocando a 

mulher sempre com a obrigação de ter aquele papel, de mãe, de esposa, de cuidadora do 

lar. E nunca de liderança.” (FIGUEIREDO, Bruno, “A mulher na mídia: ensaio sobre a 

construção e representação feminina”) pois esse é o lugar que a sociedade está disposta 

a dar à elas. 
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Delas, não se espera iniciativa nem criatividade nem liderança: “para 

uma garota, não é inteligente ser muito inteligente”. A escola, a 

imprensa, a publicidade e a psicanálise produziam a ideia de que a 

mulher necessariamente encontrava a plenitude no casamento e na 

maternidade, estigmatizando aquelas que não se adequavam como 

desviantes e necessitadas de tratamento. (Feminismo e Política, 

2015). 

 

 Para a revista Veja parece que ser bela, recatada e do lar são aspectos essenciais 

para ser uma “mulher de verdade”, fazendo assim, com que Dilma Rousseff seja 

representada exatamente como o oposto disso: 

 

(...) o discurso que vem sendo veiculado pela mídia e naturalizado e 

assumido como verdade sobre as mulheres: a mulher deve ser sexy, 

porém, recatada. Deve estar bem maquilada, sem excessos (ou 

melhor, saber se maquiar) e usar roupas da moda (que delineiam o 

seu corpo, mas que não a deixem vulgar). O uso de saltos altos 

também contribui para configurar o modelo “ideal” de corpo esguio 

semelhante ao das modelos de passarela. O seu corpo deve ser 

aparentemente jovem, branco e mostrar a sua esplendida saúde que é 

reconhecida (...) através do corpo magro (manequim 36 a 38) (DOS 

SANTOS, Helena Miranda. A construção da imagem “ideal” da 

mulher na mídia contemporânea). 

 

 Sem entrevistar a personagem principal, a jornalista consultou sua tia, Nina; seu 

cabelereiro, Marco Antônio de Biaggi; sua estilista, Martha Medeiros; sua irmã, 

Fernanda Tedeschi; e sua mãe, Norma Tedeschi, também descrita pelos seus méritos 

estéticos como “sacudida, loiríssima e de olhos azuis”.  

 

3. Reação à matéria 

 Com fotos bem-humoradas, uma onda de manifestações virtuais tomou conta das 

redes sociais depois da veiculação de “Bela, recatada e do lar”. Pessoas que se viram 

ofendidas e indignadas com o padrão, estereótipos e valores reforçados pela matéria 

(IMAGEM 05). 
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IMAGEM 05 – Foto satirizando a matéria de Juliana Linhares. Disponível em: 

<https://catracalivre.com.br/geral/humor/indicacao/tumblr-bela-recatada-e-do-lar-reune-memes-incriveis- 

em-resposta-materia-da-revista-veja/>  

Acesso em: 6 de março de 2017. 

 

 Um dos fatores que faz a repercussão de Marcela Temer ser grande talvez seja o 

de sua imagem chocar-se diretamente com a de Dilma Rousseff. Um exemplo disso são 

comparações como a do cabelereiro Marco Antônio de Biaggi que em entrevista para a 

matéria “Bela, recatada e ‘do lar’”, diz que Marcela Temer tem tudo para se tornar a 

nossa Grace Kelly, afinal, “(...) para isso, falta só ‘deixar o cabelo preso’”. E a mídia 

independente a compara à Maria Antonieta “O país pegando fogo e a Veja vem eleger 

(só com voto indireto mesmo pra essa gente chegar ao poder) sua nova Maria 

Antonieta...” (ARONOVICH, Lola. Marcela, a mulher ideal da Veja). Enquanto Dilma, 

muitas vezes parece ser diminuída, inclusive politicamente e evidentemente no que diz 

respeito à construção tradicionalista da imagem do feminino ao ser comparada à 

Marcela. 

 

4. Considerações finais 

Na IMAGEM 6, podemos ver na capa das revistas Veja e Isto É a disparidade na 

escolha das fotos entre Marcela e Dilma. Marcela é representada com um rosto sério 

acompanhado da manchete “Marcela Temer, a aposta do governo”. À medida que a Isto 

É opta por uma foto de Rousseff com feição caricatural para ilustrar “As explosões 

nervosas da Presidente”, frase que reproduz o estigma de que o gênero feminino tem 

tendência a histeria e desequilíbrio, estando inapta para sua posição de poder. 
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IMAGEM 06 – Capa da revista Veja, edição nº 2511, de 4 de janeiro de 2017; Capa da revista Isto é, 

edição nº 2417, de 6 de abril de 2016. 

 

 A mídia brasileira parece criar um contraste de retrato dessas duas mulheres 

(IMAGEM 06). Marcela Temer, submissa a seu marido que cuida da casa e do filho e 

que vem sendo retratada por seus méritos estéticos, reforçando o estereótipo arcaico da 

mulher ideal. Esposa de um político que representa os ideais neoliberais da mídia 

tradicional, sendo interessante para eles Michel Temer vir ao poder. E Dilma Rousseff, 

a presidente deposta que é muitas vezes satirizada por atores e comediantes homens, 

comparada a outras mulheres com cargos políticos inferiores ao seu e julgada por sua 

aparência. Sendo também motivo de rechaçamento por fazer parte de um partido 

político perseguido e demonizado pela direita política. Portanto, parece que era julgada 

como um estereótipo feminino incompleto e não como presidente. 
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