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RESUMO 

SILVA, Keli Rocha. Do afastamento ao impeachment: o jornalismo na construção 

de narrativas sobre Dilma Rousseff e os efeitos de sentido ao público leitor. 2021. 

116f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida.  

 

Esta pesquisa procura compreender como se (re)produzem os discursos jornalísticos 

sobre as relações de gênero em espaços públicos, estruturados sob o viés de uma 

perspectiva patriarcal e sexista, a partir da interação mútua virtual com os usuários 

em redes sociais. Durante o processo de afastamento temporário e definitivo da 

presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff, respectivamente, nos dias 12 de 

maio e 31 de agosto de 2016, por acusação de crime de responsabilidade à lei 

orçamentária e à lei de improbidade administrativa, os jornais de maior circulação 

nacional Folha de S.Paulo, O Globo e o Estado de S. Paulo partilharam manchetes 

em suas páginas no Facebook. Para tanto, esta pesquisa procura analisar a 

representação simbólica de Dilma, a fim de ampliar a reflexão sobre o discurso de 

violência, por meio de um jogo de linguagem, e depreender os possíveis efeitos de 

sentido interpretados. Como metodologia, têm-se as categorias de cena de 

enunciação (englobante, genérica e cenografia) e ethos discursivo introduzidos pelo 

linguista francês Dominique Maingueneau. No decorrer dos estudos, verifica-se se há 

ou não uma validação discursiva através do contrato social determinado entre quem 

informa e quem é informado. A legitimidade constitucional do processo que se 

denominou impeachment deve ser entendida ainda como um golpe mediado pelo 

parlamentarismo, capitalismo financeiro e conglomerados midiáticos.  

 

Palavras-chave: Gêneros (Grupos sociais). Análise do discurso. Jornalismo. Redes 

sociais. Feminismo. Impeachment - Brasil. Rousseff, Dilma, 1947. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

MOTA, Keli Rocha Silva. From distance to impeachment: the journalism in the 

construction of narratives about Dilma Rousseff and the effects of meaning on the 

reading public. 2021. 116f. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences 

and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 

 

This paper has as its aim to understand how the journalistic discourse is disseminated 

in the public sphere as it pertains to gender, under a biased framework from a 

patriarchal and sexist perspective, arising from a mutual interaction between users of 

social media. During the temporary and permanent suspension process of the 

democratically elected President Dilma Rousseff, on 12 May and 31 August 2016 

respectively, on charges of flouting the Annual Budgetary Law and the Administrative 

Improbity Law, the highest circulation national newspapers Folha de S.Paulo, O Globo 

and O Estado de S. Paulo shared front-page news stories in their respective Facebook 

pages. This paper seeks to analyse, in light of these facts, the symbolic representation 

of Dilma with a view to expanding the understanding regarding the discourse of 

violence through a game of semantics and determining what the possible implicated 

undertones are. As a methodology, French linguist Dominique Maingueneau's 

discourse genre concepts of a scene of enunciation - an enclosing scene, a generic 

scene, and scenography - and discursive ethos are used. Throughout the study, the 

question of whether or not there occurs discursive validation through the social contract 

between the informer and the informed is investigated. The constitutional legitimacy of 

the process called impeachment must also be understood as a coup mediated by 

parliamentarism, financial capitalism and media conglomerates. 

 

Keywords: Gender (Social groups). Discourse analysis. Journalism. Social media. 

Feminism. Impeachment – Brazil. Rousseff, Dilma, 1947. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A luta pela emancipação política e pelo exercício pleno da cidadania feminina 

iniciada, sobretudo, pelo movimento sufragista, da metade do século XIX até as 

primeiras décadas do século XX, foi a face representativa do reconhecimento de que 

as mulheres tinham condições iguais às dos homens para gerir o espaço público.  

Após intensa campanha nacional dessas primeiras reivindicações feministas, 

liderada por mulheres brancas, internacionalistas e de classe média alta, finalmente, 

o voto feminino e secreto é introduzido no Código Eleitoral Provisório, por meio do 

Decreto n° 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, por Getúlio Vargas, instaurando uma 

nova fase no pensamento social, histórico e cultural brasileiro. 

No entanto as décadas consequentes mostraram uma convivência entre o 

direito ao sufrágio e uma elite dominante nas esferas decisórias majoritariamente 

formada por homens, um quadro indicativo da sub-representação de mulheres na vida 

coletiva/pública. Ou seja, a luta pelo exercício pleno da cidadania feminina vai além 

do direito ao voto. 

Dados compilados pela Inter-Parliamentary Union, organização internacional 

dos parlamentos dos Estados soberanos, revela a baixa proporção feminina nas 

instâncias parlamentares em diversos países do mundo. Para se ter ideia, o Brasil 

ocupa o 133 lugar no ranking de representatividade, na ordem classificada de 193 

países, em 2019. 

No poder Executivo, em uma lista de 35 presidentes que já exerceram a chefia 

do Estado brasileiro, com 55.752.483 votos recebidos, a vitória de Dilma Rousseff 

para a presidência da República, em 2010, simbolizou um avanço importante para a 

história de mulheres brasileiras. 

A presidenta e o vice-presidente Michel Temer foram reeleitos no segundo 

turno da eleição presidencial de 2014, com 54,5 milhões de votos (51,64% dos votos 

válidos). Em seu discurso de posse, em 1º de maio de 2015, no Plenário das Câmaras 

dos Deputados, dedicou aquele compromisso ao “nome de milhões de mulheres 

guerreiras, mulheres anônimas que voltaram a ocupar, encarnadas na figura [dela], o 

mais alto posto desta nossa grande nação”.   

Um ano depois de reocupar o cargo mais alto da República Federativa 

Presidencialista, especificamente no dia 12 de maio de 2016, às 7 horas da manhã – 
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com 55 votos favoráveis, 22 contrários e 2 ausentes, o Senado autorizou a abertura 

do processo de impeachment da presidenta da República Dilma Rousseff, por crime 

de responsabilidade à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa.  

Naquele mesmo dia, às 11h da manhã, foi submetida a um afastamento 

temporário, por um período de até 180 dias, tempo necessário para a análise e 

conclusão do processo. O vice-presidente Michel Temer assumiu interinamente a 

presidência. 

No dia 31 de agosto, Dilma Rousseff teve o mandato cassado em votação no 

plenário do Senado, entretanto os senadores votaram favoráveis ao direito de ela 

manter o exercício das funções públicas, inclusive eletivas. 

Desde a conquista ao voto pela mulher, em 1932, à destituição da presidenta 

eleita democraticamente, em 2016, é notório o cenário de resistência e silenciamento 

histórico na franquia eleitoral brasileira. As questões de relações de gênero quanto às 

consequências do afastamento institucional de uma mulher no poder foram 

minimizadas pelas instituições brasileiras, em particular, pelos conglomerados 

midiáticos. As janelas da nossa informação cotidiana tiveram um papel preponderante 

nesse sentido.   

Durante os processos entre afastamento temporário e definitivo da presidenta, 

os grandes meios de comunicação da imprensa jornalística brasileira cobriram os 

fatos. Nas redes sociais, especificamente no Facebook, as manchetes informavam os 

seus usuários, ao mesmo tempo em que permitiam uma interação concomitante com 

esse público leitor. 

O avanço horizontal dessas interações midiáticas, possibilitadas hoje com os 

sites de redes sociais, traz um engajamento efetivo e ativo às postagens dos jornais 

de grande repercussão nacional. Em virtude disso, até que ponto os leitores ponderam 

a estrutura patriarcal e sexista brasileira existente, simbolizada na cassação do 

mandato de uma presidenta eleita democraticamente? E como indagam a questão de 

gênero? 

Os jornais se preocuparam em esmiuçar a temática sobre a ocupação histórica 

de uma mulher no poder e, consequentemente, a sua queda deflagrada por relações 

opressoras, inclusive o seu papel dentro desse contexto? 

Embora muito se tenha avançado no que se refere às políticas sociais de 

participação da mulher em espaços de decisão, é evidente a cultura ideológica 
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patriarcal sexista arraigada culturalmente, sustentada pelo discurso autoritário 

midiático, no qual, a agressão algumas vezes é exposta; outras, velada.  

Em outras palavras, pode-se afirmar que a pequena ascensão feminina na 

esfera pública gerou uma insatisfação da direita e extrema direita, culminando em um 

golpe mediado pelo parlamentarismo, capitalismo financeiro e pela mídia, espaços 

esses de decisões majoritariamente ocupados por homens, brancos e de classe 

média alta.  

O objetivo geral desta pesquisa é o de compreender como se (re)produz o 

discurso jornalístico relacionado às questões de gênero e suas estruturas patriarcais 

e sexistas, considerando-se que os usuários de redes sociais também podem interagir 

com essa comunicação. Em outros termos, busca-se refletir sobre o papel social da 

mídia no que diz respeito à construção educativa de narrativas sobre a mulher no 

espaço público. Nesse contexto, tem-se a imagem simbólica da presidenta Dilma 

afastada e impedida de exercer a presidência da República. 

A fundamentação teórica deste trabalho é proveniente da Análise do Discurso 

de base enunciativa, a partir dos estudos de Dominique Maingueneau (1993, 1998 e 

2013), especificamente, por meio dos conceitos de cenas de enunciação e ethos 

discursivo. 

Os procedimentos metodológicos se fizeram por meio de algumas etapas a 

seguir descritas: analisar a representação simbólica de Dilma no discurso jornalístico, 

a fim de ampliar a reflexão quanto ao papel social da mídia em promover a cultura de 

violência por meio de jogo de linguagem; apresentar algumas manchetes 

emblemáticas publicadas pelos jornais Folha de S.Paulo, Estadão e O Globo e 

compartilhadas nas páginas do Facebook, nos dias 12 de maio e 31 de agosto; 

verificar os efeitos de sentido produzidos nessas publicações; e interpretar o  discurso 

produzido pela mídia sobre as relações de gênero e como isso contribui para a 

violência simbólica no aspecto social. 

Assim, como jornalista e pesquisadora, esta dissertação nasce de um crescente 

incômodo em perceber como as relações de opressão simbólica estão arraigadas em 

nosso contexto, a ponto de minimizar historicamente a representatividade feminina 

em espaços públicos, nitidamente reservados e exclusivos a homens, quando 

sustentadas por um discurso midiático autoritário. Os conglomerados jornalísticos 

podem ser convenientes com o contexto, ao mesmo tempo em que fazem parte e são 

produtores de conteúdo para a sustentação do status quo.  
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No Capítulo 1, desta dissertação, sobre o referencial teórico conceitual e 

histórico do feminismo e das relações de gênero, traça-se um breve panorama das 

primeiras abordagens nos Estados Unidos e em países da Europa Ocidental, 

discussões essas que não se esgotam até os dias atuais. No Brasil dos anos 1960, 

com suas peculiaridades e enfrentamentos, as reflexões feministas atuaram em 

conjunto com o movimento de mulheres. Autoras como Pedro (2013), Pinto (2003) e 

Sarti (1988) fornecem elementos necessários para essa compreensão. Em seguida, 

as teóricas Carneiro (2003), Gonzalez (1984), Teles (2007), Mathieu (2009), Saffioti 

(2004), Scott (1995), Butler (2015), Rodrigues (2005) e o historiador Laquer (2001) 

trazem os estudos sobre gênero imbricados em suas diversas correntes ideológicas. 

Também serão analisados os termos “patriarcado/patriarcalismo” e “sexismo” para o 

entendimento da estrutura histórica, social, cultural e política de domínio masculino e 

opressão feminina. 

Com recorte sobre a ocupação da mulher em espaços decisórios, busca-se 

analisar as primeiras organizações modernas, com o advento do capitalismo 

industrial, as quais trouxeram, desde então, desafios e reivindicações de participação 

feminina nos âmbitos públicos.  

Procura-se, ainda, balizar o protagonismo político de Dilma Rousseff, 

assinalado como a representatividade simbólica da primeira mulher a ocupar a 

Presidência da República, os processos de seu afastamento e impeachment ocorridos 

no dia 12 de maio e 31 de agosto, respectivamente. 

No Capítulo 2, rememora-se o desencadeamento dos avanços tecnológicos 

após a Segunda Guerra Mundial. Os autores Castells (1999), Sevcenko (2001), 

Cardoso (1999) e a autora Ferrari (2003) traçam o panorama do surgimento da 

sociedade em rede computadorizada, iniciada nos Estados Unidos e difundida mais 

tarde pelo mundo. 

Em uma análise brasileira, como explica Ferrari (2003), os primeiros conteúdos 

virtuais nascem vinculados aos grandes meios jornalísticos e a expansão rápida da 

internet ocorre a partir dos anos 1990 (LAGE, 2006). Procura-se também aprofundar 

a questão da convergência de mídias implicadas em se repensar em uma nova 

linguagem jornalística, antagonismos e similitudes entre o impresso e o virtual, além 

dos novos desafios com a aceleração, informa José Arbex Jr., em prefácio sobre 

Perseu Abramo (2003), com a fragmentação e os despejos enormes de informações 
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diárias, além do poder de manipulação da mídia no entendimento de Charaudeau 

(2010). 

 A internet forneceu as bases necessárias para o surgimento das redes sociais. 

Kaufman (2012), Carvalho, Alcino e Silva (2005), Fragoso, Amaral e Recuero (2011) 

e Braga (2011) propõem conceituar essas interações desterritorializadas e 

instantâneas. A partir da primeira rede social contemporânea, a SixDegrees, lançada 

por Andrew Weinrech, em 1997, outras plataformas de relacionamento começaram a 

se expandir. 

 Lançada em 4 de fevereiro de 2004, a rede social Facebook é considerada hoje 

a maior do mundo. Um pouco de sua trajetória, missão social e alcance mundial de 

3,3 bilhões de usuários também são retratados nesta pesquisa.  

 Para fechar o Capítulo, uma breve história dos jornais Folha de S.Paulo, O 

Globo e O Estado de S.Paulo, considerados os maiores periódicos em circulação de 

impressos e assinaturas digitais, são abordados, com base em arquivos históricos e 

linhas editoriais disponibilizados em seus respectivos portais. 

 Já nos procedimentos metodológicos, descritos no Capítulo 3, foram 

selecionadas seis manchetes, sendo duas de cada, um dos jornais de maiores 

circulação impresso e digital no país, Folha de S.Paulo, O Globo e O Estado de São 

Paulo, compartilhadas em suas respectivas páginas no site da rede social Facebook. 

O leitor pode interagir na página curtindo, comentando e/ou compartilhando a 

publicação do texto. Foram notícias publicadas nos dias 12 de maio e 31 de agosto 

de 2016, correspondentes sucessivamente ao afastamento e impeachment de Dilma 

Rousseff. Ao definir essa abordagem, levou-se em consideração a participação ativa 

e interativa do leitor na comunidade virtual.  

No Capítulo 4, contemplaram-se a metáfora teatral cena de enunciação 

(englobante, genérica, cenografia) e o ethos do discurso, concebidos pelo linguista 

francês Dominique Maingueneau, para a análise dos corpora.1 Nem todas as 

possibilidades teóricas expostas nos capítulos anteriores foram consideradas, ainda 

que sejam pertinentes, inclusive para serem aprofundadas em estudos posteriores. 

 

 

 

 
1 Palavra latina no plural, cujo singular é corpus 
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2. RELAÇÕES DE GÊNERO E VIOLÊNCIA ESTRUTURAL 

 

2.1. Feminismo e gênero: algumas reflexões conceituais 

 

Este capítulo se propõe a conceituar e contextualizar historicamente a atuação 

do movimento feminista brasileiro, que se configurou em um período de restrições às 

liberdades políticas e individuais. Os termos “gênero”, “patriarcado/patriarcalismo” e 

“sexismo” serão ainda analisados, no intuito de compreender a estrutura histórica, 

social, cultural e política de domínio masculino e opressão feminina. Com recorte 

sobre a mulher no espaço público, procura-se abordar os enfrentamentos das 

mulheres, desde a conquista pelo direito de votar e ser votada, até o efeito simbólico 

representativo do impedimento de Dilma Rousseff, única mulher desde então a ocupar 

a chefia do Estado brasileiro, deposta em seu segundo mandato presidencial.  

A expressão “gênero” está imbricada necessariamente com as transformações 

sociais, históricas e antropológicas, ocorridas a partir dos anos 1960, nos Estados 

Unidos e em países da Europa Ocidental, e que culminaram com o advento do 

feminismo de “Segunda Onda".2 E mais tarde, disseminou pelo mundo, com suas 

peculiaridades.  

Em contexto geral, as manifestações em maio de 1968, iniciadas na França e 

repercutidas no mundo, o movimento pacifista contra a Guerra do Vietnã, o movimento 

pelos direitos civis dos negros e outras minorias e manifestações contra governos 

ditatoriais na América Latina, inseridos em uma conjuntura macro de Guerra de Fria 

(1945 a 1991) - conflito direto entre as duas até então maiores potências econômicas 

e armamentistas, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – 

direcionam a atuação das mulheres na luta por direitos sociais e participação política. 

 
2 Em termos didáticos, algumas literaturas definem o feminismo de “Primeira Onda” às mulheres que 
reivindicavam, sobretudo, o direito ao sufrágio, durante o século XIX e XX. “Embora a campanha 
sufragista de maior alcance não se tenha aqui tornado um movimento de massas, caracterizou-se 
pela sua excelente organização. Isso fez o Brasil um dos primeiros países a garantir o direito de voto 
às mulheres. Apesar de ser caracterizado um movimento sufragista e de elite, várias das militantes 
também se preocuparam em garantir conquistas trabalhistas, particularmente, às mulheres das 
classes trabalhadoras (SOIBET, 2012, p. 226). O termo “Primeira Onda” surge em 1968 por Marsha 
Lear ao escrever na The New York Times Magazine. Naquele mesmo ano, ela também usou a 
definição “Segunda Onda”, para especificar as reivindicações feministas daquele período, 
distinguindo-se, ao mesmo tempo, das lutas anteriores (História do(s) Movimento(s) Feministas, 
Secção de Defesa dos Direitos Humanos da Associação Acadêmica, não datado, não paginado).  
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O Brasil, em específico, enfrentava uma ditadura militar, instaurada em 1º de 

abril de 1964. As lutas políticas e sociais com viés de esquerda, em oposição à forma 

de governo autoritário, “contavam com grande participação de mulheres que também 

estavam envolvidas nos chamados ‘movimentos de mulheres’ e na militância 

feminista” (PEDRO, 2013, p. 240). Nos anos 1970, “[...] primordialmente ao longo do 

período, surgiu e se desenvolveu o movimento feminista”, como historia Pinto (2003, 

p. 43). 

 

Tínhamos, portanto, na Europa e nos Estados Unidos, cenários de 
grande efervescência política, de revolução de costumes, de radical 
renovação cultural, enquanto no Brasil o clima era de ditadura militar, 
repressão e morte. [...] As características que tomou nos dois hemisférios 
estão intimamente ligadas a esses cenários (PINTO, 2003, p. 43) 

 

Em suas primeiras reuniões, baseadas em uma metodologia revolucionária de 

divulgação de ideais, os grupos de reflexão ou conscientização se reuniam em 

espaços públicos ou privados para se contraporem às relações machistas estruturais, 

como ocorreram em diversos países do mundo.  

Os primeiros encontros buscavam retratar a mulher no mercado de trabalho. 

Em pouco tempo, a sexualidade, o corpo e a violência incorporam-se da mesma forma 

às discussões. 

 

O feminismo de “Segunda Onda” foi contemporâneo de muitos outros 

movimentos que contavam e contam com expressiva participação de 

mulheres. A diferença está no fato de o movimento feminista propriamente 

dito ser o que desenvolve lutas contra a opressão específica das mulheres e 

reivindica direito para elas. É o movimento feminista que também afirma que 

as relações entre homens e mulheres não são inscritas na natureza, mas sim 

fruto da cultura e, portanto, passíveis de transformação (PEDRO, 2013, p. 

241). 

 

Um dos primeiros grupos surgidos no estado de São Paulo foi formado por 

intelectuais e internacionalistas – que tomaram contato com movimentos em viagens 

ao exterior – com faixa etária entre 30 e 38 anos (PEDRO, 2013). No entanto o marco 

fundador do feminismo no Brasil ocorreu em 1975, na sede da Associação Brasileira 

de Imprensa, no Rio de Janeiro. “A ausência de menção a grupos fora do eixo Rio-

São Paulo não implica ignorar a existência de movimento em quase todos os estados 

brasileiros” (PINTO, 2003, p. 49). 
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Como já mencionado, estava interligado a outras causas, dado o contexto de 

disparidade social e de ditadura brasileira. 

 

Na França, por exemplo, o “inimigo” principal das feministas era o 

patriarcado. No Brasil, com tantas mazelas políticas e sociais, havia muito 

mais a fazer para além de combater o machismo ou defender a liberdade 

sexual da mulher. Aqui as feministas se posicionam contra o patriarcado, mas 

também foram impelidas a assumir outras lutas. Durante a década de 1970 e 

grande parte da década de 1980, o embate ideológico das ativistas ficou 

centralizado entre as “lutas gerais” (contra a ditadura, por mudanças sociais 

ou pelo socialismo, por exemplo) e as “lutas específicas” das mulheres (as 

pautas feministas propriamente ditas) (PEDRO, 2013, p. 252). 

 

Em consonância, nas palavras da pesquisadora Pinto (2003), o movimento 

feminista brasileiro esteve atrelado duplamente, por um lado, à problematização da 

ocupação da mulher no espaço público e privado, com enfrentamentos para 

transformar as relações de gênero e, por outro, à integração de outras pautas 

específicas, como a instauração da democracia, diminuição das disparidades sociais 

e igualdade étnico-racial. 

 

Tal circunstância pode levar a dois cenários distintos: o primeiro muito 
presente nos partidos de esquerda, que tendem a minimizar essas questões 
específicas, incluindo-as como parte da problemática maior da desigualdade. 
O segundo cenário é o da presença da questão da desigualdade no interior 
dos movimentos, reconhecendo as diferenças que essa desigualdade toma 
quando se tratam de mulheres pobres, negras, sem-terra ou, de outro lado, 
de mulheres ricas ou intelectualizadas (PINTO, 2003, p. 46). 

 

As reivindicações pela libertação da mulher também se fizeram presentes 

dentro das organizações guerrilheiras masculinizadas que combateram a ditadura 

militar no Brasil, desde sua inclusão nas organizações até a participação nas decisões 

de enfrentamento. Isso claramente mostra como a organização estrutural das relações 

sociais de opressão de gênero independe da visão política ideológica.  

 

Ao participar da luta armada de 1969 até 1974, as mulheres puderam 
sentir as discriminações por parte de seus próprios companheiros, tanto pela 
superproteção como pela subestimação da sua capacidade física e 
intelectual. Quando caíram nas mãos do inimigo, enfrentaram a tortura e seus 
algozes aproveitaram-se delas para a prática da violência sexual (TELES, 
2017, p. 81). 

 

Sob recorte interseccional, mulheres brancas, intelectuais, internacionalistas e 

de maior poder aquisitivo iniciam as primeiras discussões sobre o feminismo.  E o 
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movimento surge vinculado, sobretudo, às organizações ou aos partidos de esquerda, 

nas camadas médias, mas expande-se às camadas populares, em consequência do 

meio urbano contraditório: por um lado, rico e moderno; por outro, encontra-se uma 

população em situação de vulnerabilidade social, à margem do sistema econômico 

próspero, com lembra Sarti (1988, p. 39). 

 

O feminismo começou e encontrou um campo fértil entre as camadas 
médias urbanas, mas propensas às ideologias individualistas e às mudanças 
de comportamento. Ecoou enquanto uma proposta radical de politizar o 
privado, repensar e reinventar as relações mais fundamentais, na família, no 
dia a dia, nos hábitos mais naturalizados. Mas desenvolveu-se segundo as 
circunstâncias locais, tornando-se um movimento com características 
próprias, procurando considerar a heterogeneidade da situação da mulher 
brasileira (Idem, ibidem, p. 39). 

 
 

Mesmo tendo o enfoque da mulher pensada em sua heterogeneidade, Sarti 

(1988) define duas principais vertentes do ativismo: a primeira é centrada na ocupação 

pública da mulher, em organizações políticas e no mercado de trabalho, “[...] ao direito 

e à redistribuição de poder entre sexos” (SARTI, 1988, p. 43). A segunda, sob aspecto 

individualista, manifesta-se em grupos de reflexão, em particular, no meio acadêmico. 

Para Saffioti (2013), a perspectiva do pensamento feminista brasileiro está 

preocupada, em primeiro lugar, com os problemas imediatos da mulher, sem 

questionar profundamente a ordem social estabelecida pela economia capitalista. 

Pode ser classificada em utópica, “[...] neste caso, a consciência feminista está 

inconscientemente comprometida com o status quo capitalista” (SAFFIOTI, 2013, p. 

389) e conscientemente compromissada com a ordem social competitiva, “[...] 

contentando-se com uma igualdade parcial, plenamente compatível com aquela 

ordem”. 

A autora defende o feminismo socialista ou esquerdizante, uma vertente de 

consciência mais ampla das relações capitalistas. Muitas vezes, suas manifestações 

ocorreram na clandestinidade e quase ou exclusivamente práticas, penetrando-se em 

áreas inacessíveis. “[...] foi capaz de tomar os problemas da mulher simplesmente 

como uma dimensão de uma totalidade social mais rica de determinações e localizar, 

nestas, as que deviam merecer atenção no plano imediato” (SAFFIOTI, 2013, p. 390). 

 

O feminismo pequeno-burguês é insuficiente para proceder à 
desmitificação completa da consciência feminina, uma vez que, consciente 
ou inconscientemente, está compromissado com a ordem social das 
sociedades de classes, não encontrando, pois, outra via de manifestação 
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senão aquela de atribuição, à categoria sexo feminino, de um grau de 
autonomia que ela não possui. Conquanto seja o “feminismo socialista” uma 
perspectiva mais rica de análise dos problemas da mulher nas sociedades 
competitivas, deixa a desejar, teoricamente, pelas simplificações que 
encerra, não chegando, na prática, por isso mesmo talvez, a encontrar 
solução plenamente satisfatória (SAFFIOTI, 2013, p. 394). 

 
 

Embora a reflexão seja precária em um dos casos e simplificadora em outro, é 

inegável que parte importante das mulheres tiveram a consciência despertada com o 

movimento. “E, deste ângulo, a contribuição do centro hegemônico do sistema 

capitalista internacional mais uma vez se faz sentir” (SAFFIOTI, p. 2013, p. 394). 

Mesmo com o protagonismo das lutas populares, pela abertura do sistema 

democrático e dos enfrentamentos das desigualdades sofridas pelas mulheres, o 

feminismo brasileiro, por um longo tempo, ficou restrito à visão eurocêntrica e 

universalizante do ser mulher, “[...] dessa forma, as vozes silenciadas e os corpos 

estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão, além do sexismo, 

continuaram no silêncio e na invisibilidade” (CARNEIRO, 2003). 

A expressão “enegrecendo o feminismo”, defendida pela filósofa, remete ao 

sentido de dar visibilidade à atuação das mulheres negras no interior do movimento e 

observar as especificidades que definem o ser mulher negra ou indígena. 

  

Buscamos assinalar, com ela, a identidade branca e ocidental da 
formulação clássica feminista, de um lado; e, de outro, revelar a insuficiência 
teórica e prática política para integrar as diferentes expressões do feminino 
construídos em sociedades multirraciais e pluriculturais. Com essas 
iniciativas, pôde-se engendrar uma agenda específica que combateu, 
simultaneamente, as desigualdades de gênero e intragênero; afirmamos e 
visibilizamos uma perspectiva feminista negra que emerge da condição 
específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre, delineamos, por fim, o 
papel que essa perspectiva tem na luta antirracista no Brasil (CARNEIRO, 
2003, p.118). 

 

 

Por causa das demandas específicas, até porque historicamente há uma 

trajetória estrutural de racismo no Brasil, os primeiros grupos de mulheres negras 

feministas surgem no interior do movimento negro, como explica Lélia Gonzalez 

(1984). 

 

Assim sendo, é no Movimento Negro que se encontra o espaço 
necessário para as discussões e o desenvolvimento de uma consciência 
política a respeito do racismo e suas práticas e de articulações com a 
exploração de classe. Por outro lado, o Movimento Feminista ou de Mulheres, 
que tem suas raízes nos setores mais avançados da classe média branca, 
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geralmente “se esquece” da questão racial, como já dissemos anteriormente. 
E esse tipo de ato falho, a nosso ver, tem raízes históricas e culturais 
profundas (Gonzalez, 1981 e 1982- b). (GONZALEZ, 1984, p.7). 

 

Nas palavras de Teles (2017, p. 22), o feminismo aponta a existência de uma 

opressão específica a todas as mulheres, assumindo contornos diversificados, 

“conforme as classes e camadas sociais, nos diferentes grupos étnicos e culturais” e 

questiona essas relações de poder.  

Em suma, os primeiros debates conduzidos nos Estados Unidos e em países 

da Europa Ocidental sobre a condição de opressão à mulher repercutiram no Brasil. 

Aqui, o feminismo sempre esteve vinculado ao movimento de mulheres, “ações 

organizadas de grupos que reivindicam direitos ou melhores condições de vida e 

trabalho” (TELES, 2017, p. 23).  

Em outras palavras, mesmo com seu papel importante de contribuição histórica 

sobre os questionamentos de subalternidade às mulheres, o feminismo engrossou 

outras fileiras, como anistia, liberdade política e demandas periféricas, questionou a 

própria estrutura opressora da luta armada e procurou abarcar as particularidades do 

ato de ser mulher. 

Com relação ao termo gênero, torna-se cada vez mais presente nos escritos 

em inglês, a partir dos anos 1980 (MATHIEU, 2009), e sua conceituação surge no 

interior das Ciências Sociais com um sentido antropológico (TELES, 2007). No Brasil, 

passa a ser difundido a partir da década de 1990 (SAFFIOTI, 2004). 

 

Entende-se gênero, quando aplicado nesse campo, como uma 

categoria de análise da sociedade; por meio de seu uso, há condições de 

serem reveladas e analisadas as desigualdades sociais, econômicas e 

políticas e culturais entre mulheres e homens. Os estudos de gênero mostram 

o quanto o poder masculino tem subordinado a população feminina de modo 

geral, também indicam como se desenvolvem essas relações sociais. Com 

sua adoção, dados importantes emergem e podem elucidar as causas e as 

possíveis soluções para os conflitos entre os sexos. Conclui-se que a 

desigualdade não é fruto do acaso ou da natureza humana. Pelo contrário, a 

desigualdade social foi criada, inventada e construída pela própria sociedade 

para atender a interesses de determinados grupos (TELES, 2007, p. 38). 

 

 

 No entanto, como esclarece a ativista Teles (2007), feminismo e gênero 

possuem conceituações distintas. O movimento feminista questiona e enfrenta o 

pensamento patriarcal de supremacia masculina e submissão feminina. “É propor 
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mudanças de transformações sociais em busca de justiça e dignidade” (Idem, ibidem, 

p. 51) 

Gênero pode ser praticado por aquelas pessoas que não praticam o 

feminismo. Qualquer indivíduo, desde que compreenda seu conceito, pode 

trabalhar (estudar, analisar, observar). Trata-se de mais um método de 

análise e de estudo que facilita os movimentos feministas e a toda sociedade 

o acesso a dados e conhecimentos que possam potencializar suas ações. Há 

quem estuda gênero e não se reconhece como feministas. [...] Mas não 

podemos esquecer que os estudos de gênero só foram possíveis com a ação 

concreta do feminismo (TELES, 2007, p. 52). 

 

 

 A socióloga Saffioti (2004), ao trazer algumas abordagens para a expressão, 

reforça que o conceito não se restringe a uma categoria analítica, diz respeito ainda a 

uma categoria histórica representada, por exemplo, por meio dos símbolos culturais, 

das regras normativas e das instituições. A autora ainda relaciona gênero sob o viés 

do poder, do patriarcado e da ideologia. 

 Na perspectiva do poder, alerta sobre a construção e reconstrução do conceito 

em torno das classes sociais constituídas no sistema capitalista, ao exemplificar sobre 

o empoderamento individual tão presente no discurso neoliberal.  

 

[...] acaba transformando as empoderadas em mulheres-álibi, o que joga 
água no moinho do (neo)liberalismo: se a maioria das mulheres não 
conseguiu uma situação proeminente, a responsabilidade é delas, porquanto, 
são pouco inteligentes, não lutaram o suficiente, não se dispuseram a 
suportar os sacrifícios que a ascensão social impõe, num mundo a elas hostil 
(SAFFIOTI, 2004, p. 114). 
 
 

Não obstante, avalia que a reflexão não é somatizar as desigualdades racismo, 

gênero e classe social, “mas de perceber a realidade compósita e a nova que resulta 

dessa fusão” (SAFFIOTI, 2004, p. 115). Em outras palavras, ela articula “gênero com 

outras clivagens sociais, como raça e classe sem hierarquizá-las” (MOTTA, 2018, p. 

150).  

A autora foi uma das primeiras estudiosas a trazer para o debate brasileiro a 

abordagem da teoria da articulação gênero, raça/etnia e classe, “tal questionamento 

também feito por ativistas negras brasileiras, como Lélia Gonzalez e seu grupo, o 

Coletivo Luiza Mahin” (MOTTA, 2018, p. 156).   

Por meio dessas três contradições enlaçadas ou enoveladas estruturantes, 

fundantes histórico-sociais brasileiras, Saffioti (2015) traz a ferramenta analítica 

“metáfora do nó frouxo”, para destacar a “mobilidade para cada uma de suas 
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componentes” (Idem, ibidem, p. 125), porque essas relações macrossociais desiguais 

são dinâmicas e entrecruzam com outras dimensões micros, como geração, 

sexualidade, religiosidade, nacionalidade (MOTTA, 2018). 

A pesquisadora reforça que gênero é “muito mais vasto que o patriarcado, na 

medida em que, neste, as relações são hierarquizadas entre os seres socialmente 

desiguais, enquanto o outro compreende também relações igualitárias” (SAFFIOTI, 

2004, p. 119). 

Sob o prisma ideológico, Saffioti explica que o sentido simbólico/figurado é 

corporificado pelos agentes sociais, e esse fato contribui para reforçar os papéis 

constitutivos de dominação-subordinação. 

Scott (1995) menciona referências tradicionais sobre a teorização de gênero, 

baseada em explicações causais e universais, sem uma visão plena sobre a 

desigualdade ou poder, constituindo-se “um dos aspectos daquilo que se poderia 

chamar da busca da legitimidade acadêmica para os estudos feministas, nos anos 

1980” (Idem, ibidem, p. 75). 

 As três abordagens sobre a análise histórica do termo podem ser classificadas 

em explicação das origens do patriarcado, em se situar dentro de uma tradição 

marxista e, por fim, dividida entre o pós-estruturalismo3 francês e as teorias anglo-

americanas (SCOTT, 1995). 

 A historiadora, assumidamente pós-estruturalista, aponta o caráter instável da 

identificação de gênero. E o que interessa a ela são as formas como se constroem os 

símbolos, os significados culturais e as identidades subjetivas para essas distinções 

sexuais, concomitantemente, posicionando-as dentro de relações hierárquicas. 

 

Para buscar o significado, precisamos lidar com o sujeito individual, 
bem como a organização social, e articular a natureza de suas interrelações, 
pois ambos são cruciais para compreender como funciona o gênero como 
ocorre a mudança. Finalmente, é preciso substituir a noção de poder social 
unificado, coerente e centralizado por algo como o conceito de poder de 
Michel Foucault, entendido como constelações dispersas de relações de 
desiguais, discursivamente constituídas em “campos de forças sociais” 
(SCOTT, 1995, p. 86). 

 
 

 
3 “A diferença entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo está na estabilidade e na dinâmica: 
enquanto o primeiro se interessava por estruturas estáticas e homeostáticas, o segundo buscava os 
momentos de ruptura e mudança. [...] As duas teorias são, antes, produto de um pensamento de 
época similar, que foi se desenvolvendo e sofrendo mudanças com o acréscimo de outras teorias em 
voga como a psicanálise, o feminismo, o queer etc.” (SANCHEZ, 2012, p. 7) 
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 Assim, segundo Scott (1995, p. 86) o gênero é definido como “elemento 

constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e 

uma forma primária de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86), e 

quatro subconjuntos inter-relacionam o conceito. 

 O primeiro deles é o conjunto de símbolos culturais, muitas vezes 

contraditórios. Em segundo lugar, os conceitos normativos para a interpretação dos 

símbolos binários (homem e mulher) expostos em doutrinas religiosas, educacionais, 

científicas, políticas, jurídicas etc. O terceiro aspecto traz o gênero construído nas 

relações familiares, no mercado de trabalho, na educação, na economia e na 

organização política. Por fim, a identidade subjetiva sobre a reprodução do gênero. 

  

A primeira parte da minha definição de gênero, então, é composta 
desses quatro elementos e nenhum dentre eles pode operar sem os outros. 
No entanto, eles não operam simultaneamente, como se um fosse um 
simples reflexo do outro. De fato, é uma questão para a pesquisa histórica 
saber quais são as relações entre esses quatro aspectos. O esboço que eu 
propus do processo de construção das relações de gênero poder ser utilizado 
para examinar a classe, a raça, a etnicidade ou qualquer outro processo 
social. Meu propósito foi clarificar e especificar como se deve pensar o efeito 
do gênero nas relações sociais e institucionais, porque essa reflexão nem 
sempre tem sido feita de maneira sistemática e precisa. A teorização do 
gênero, entretanto, é desenvolvida em minha segunda proposição: o gênero 
é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Seria melhor 
dizer: o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, 
o poder é articulado (SCOTT, 1995, p. 88). 

  

Butler (2015) contribui de modo crucial para a renovação do pensamento 

feminista contemporâneo. O conceito de gênero como culturalmente construído, 

distinto de sexo, como naturalmente adquirido, que serviu às teorias feministas até 

meados da década de 1980, começa a ser problematizado pela filósofa pós-

estruturalista.  

Ela critica o modelo divisor sexo/gênero, espécie de coluna fundacional da 

política feminista, ao contrapor o sexo também como discursivo e cultural. Questiona 

ainda a estabilidade das categorias de gênero quando o regime epistemológico da 

presunção da heterossexualidade se constrói na relação binária entre mulher e 

homem. 

Como estratégia para descaracterizar e dar novo significado às 
categorias corporais, descrevo e proponho uma série de práticas baseadas 
numa teoria performativa de atos de gênero que rompem as categorias de 
corpo, sexo, gênero e sexualidade, ocasionando sua ressignificação 
subversiva e sua proliferação além da estrutura binária (BUTLER, 2015, p. 
13). 
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Butler argumenta que o gênero seria um fenômeno inconstante e contextual, 

não existindo uma identidade fixa, mas constituída por ato performativo, ou seja, são 

efeitos de um processo contínuo de deslocamento.  

 Cabe ressaltar que a filósofa norte-americana contesta também o conceito 

mulheres, quando utilizado no plural, em uma tentativa de abarcar as modalidades, 

como raça, etnia, sexo e idade. Mesmo com a adesão pluralista, ela ainda enxerga 

uma normatização nessa troca da categoria mulher para mulheres (RODRIGUES, 

2005). “Resulta que se tornou impossível separar a noção de ‘gênero’ das interseções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida” (BUTLER, 

2015, p. 21). 

 

A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura 
exclusiva em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de todo o 
modo a “especificidade” do feminino é mais uma vez totalmente 
descontextualizada, analítica e politicamente separada da constituição de 
classe, raça, etnia e outros eixos de relações de poder, os quais tanto 
constituem a “identidade” como tornam equívoca a noção singular de 
identidade. [...] Com efeito, a insistência prematura num sujeito estável do 
feminismo, compreendido como uma categoria una das mulheres, gera, 
inevitavelmente, múltiplas recusas a aceitar essa categoria. Esses domínios 
de exclusão revelam as consequências coercitivas e reguladoras dessa 
construção, mesmo quando a construção é elaborada com propósitos 
emancipatórios (BUTLER, 2015, p. 22-23). 

 

 

Assim, reitera que a categoria mulheres, sujeito do feminismo, não pode ser 

compreendida em termos estáveis ou permanentes; até mesmo a noção hegemônica 

de patriarcado, como mecanismo de opressão de gênero, não possibilita uma 

compreensão maior de suas manifestações em diferentes contextos culturais. 

“O gênero pode ainda ser compreendido como um significado assumido por um 

corpo (já) diferenciado sexualmente; contudo, mesmo assim, esse significado só 

existe em relação a outro significado oposto” (BUTLER, 2015, p. 31), sendo o corpo 

um mero instrumento de significados culturais. Na mesma linha, o sexo é 

culturalmente/discursivamente constituído.  

Laquer (2001) também defende o sexo como situacional histórico-social, 

trazendo como abordagem a centralidade do corpo na ordem social. Em uma análise 

cronológica, aponta estudos desde o entendimento de sexo único até a polaridade 

sexual. 
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Até o século XVII, no modelo de sexo único, em termos de grau de perfeição, 

a mulher era essencialmente homem. A visão dominante anulava o sexo feminino, 

considerado uma composição defeituosa do sexo masculino. 

 Em algum momento do século XVIII, passa-se a considerar a existência de um 

modelo de disformismo radical, contrariamente à percepção herdada dos gregos de 

que haveria apenas um sexo biológico, “no qual homens e mulheres eram 

classificados conforme seu grau de perfeição metafísica, seu calor vital, ao longo de 

um eixo cuja causa final era masculina” (LAQUER, 2001, p. 17). 

Essas mudanças sociais e políticas são oriundas da Revolução Francesa e 

atreladas a interesses políticos, econômicos e culturais, explica o historiador e 

sexólogo inglês. Trouxeram, contudo, o reestabelecimento de novos espaços públicos 

e reestruturação da divisão sexual do trabalho, com a reinterpretação dos corpos.  

 

Com base em evidência histórica, que quase tudo que se queira dizer 
sobre sexo – de qualquer forma que o sexo seja compreendido – já contém 
em si uma reivindicação sobre o gênero. O sexo, tanto no mundo do sexo 
único como no de dois sexos, é situacional; é explicável apenas no contexto 
da luta sobre gênero e poder (LAQUER, 2001, p. 23). 

 
 

Por um lado, o avanço científico, em meados do século XIX, que permitiu uma 

visibilidade maior da sexualidade feminina; por outro, ainda permanece em processo 

de constituição, pois “a mulher é categoria vazia” (LAQUER, 2001, p. 32), ao passo 

que o corpo masculino é estável e padronizado. 

Em termos gerais, o conceito de gênero surge como uma categoria de análise 

sociológica para refletir o ser mulher e o ser homem, em um contexto de relações 

socioculturais, distinguindo-se da categoria binária estável do sexo biológico. Pode 

ser compreendido sob perspectivas de classe social, poder e ideologia. Como critica 

Butler, os estudos binários de outrora não sustentam a performatividade das suas 

relações, indissociáveis das intersecções políticas e culturais. Igualmente, como se 

evidencia historicamente, o sexo biológico também é uma construção discursiva e 

cultural, permeado de relações de poder constitutivamente masculino. 
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2.2. Patriarcado e sexismo: diferenças e aproximações 

 

 Etimologicamente, a palavra patriarcado ou patriarcalismo vem da combinação 

das palavras gregas patér “pai” mais arkhé “poder”.4 “Portanto, é literalmente a 

autoridade do pai”. Antes do século XIX, patriarcado e patriarcas designavam os 

dignitários da Igreja (DELPHY, 2009, p. 173). 

 Com a consolidação do discurso intelectual, filosófico e político do feminismo, 

nos anos 1970, o termo patriarcado é retomado com um novo significado: “É uma 

formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o 

poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de ‘dominação masculina’ ou de 

opressão das mulheres (DELPHY, 2009, p. 173).  

 E o próprio autor continua: “O sentido dado pelas feministas prevaleceu e é 

compreendido que a palavra designa a dominação dos homens, quer sejam eles pais 

biológicos ou não” (DELPHY, 2009, p. 179). 

 Assim, a socióloga francesa discorre que as teorias feministas apresentam 

duas características balizadoras: por um lado, trata-se de um sistema; por outro, 

trouxeram para o debate patriarcado ou capitalismo, patriarcado e capitalismo. 

 Miguel (2014) explica que “dominação masculina” é mais abrangente que 

“patriarcado” para retratar as desigualdades de gênero: 

 

As instituições patriarcais foram transformadas, mas a dominação 
masculina permanece. Parte importante dessa transformação é a de 
substituição de relações de subordinação direta de uma mulher a um homem, 
próprias do patriarcado histórico, por estruturais impessoais de atribuição de 
vantagens e oportunidades. Falar em dominação masculina, portanto, seria 
mais correto e alcançaria um fenômeno mais geral que o patriarcado 
(MIGUEL, 2014, p. 19). 
 
 

 Apfelbaum (2009), Molinier e Welzer-Lang (2009) descrevem essa dominação 

masculina como um conjunto de representações e normas criadas, naturalizadas e 

universalizadas, para particularizar quem deve ocupar legitimamente o poder. “Esse 

é o preço da prática da dominação, a desapropriação do outro, posto em situação de 

tutela, como a apropriação do corpo das mulheres” (APFELBAUM, 2009, p. 78). Por 

isso, reafirma que o feminismo é uma luta contra essas relações de dominação. 

 A essas relações sociais do sexo, “a virilidade se reveste de duplo sentido”: 

 
4 ORIGEM DA PALAVRA. Dicionário eletrônico de etimologia. Disponível em: 
<https://origemdapalavra.com.br/?s=patriarcado >. Acesso em 20 jan. 2021. 

https://origemdapalavra.com.br/?s=patriarcado
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1) os atributos sociais associados aos homens e ao masculino: a força, a 
coragem, a capacidade de combater, o “o direito” à violência e aos 
privilégios associados à dominação daquelas e daqueles que não são – 
e não podem ser viris: mulheres, crianças; 2) a forma erétil e penetrante 
da sexualidade masculina. [...] A virilidade é a expressão coletiva e 
individualizada da dominação masculina (MOLINIER E WELZER-LANG, 
2009, pp. 101-102). 

 

 

Bourdieu (2012) compara a ordem social que ratifica a dominação masculina 

como uma imensa máquina simbólica, consolidada em atividades atribuídas a 

homens, com a ocupação dos espaços públicos, e a mulheres, com a reserva dos 

espaços privados. Segundo ele, o mundo social é construído a partir da realidade 

sexuada biológica, “conformando-a aos princípios de uma visão mítica do mundo, 

enraizando na relação arbitrária de dominação dos homens sobre as mulheres” 

(BOURDIEU, 2012, p. 20). 

Na ordem patriarcal do gênero, relaciona Saffioti (2004, p. 54), as vantagens 

são amplificadas quando se é homem, branco e heterossexual. “Do mesmo modo 

como as relações patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de poder contaminam 

toda a sociedade, o direito do patriarca perpassa não apenas a sociedade civil, mas 

impregna também o Estado” (Idem, ibidem, p. 54). 

Saffioti (2004) e Castro (2018) discutem a abrangência das relações patriarcais, 

que são: 1) trata-se de uma relação civil; 2) privilegia os direitos sexuais masculinos; 

3) hierarquiza os vínculos que permeiam toda a sociedade; 4) têm base no poder 

material; 5) corporifica o campo figurado das representações; e 6) a estrutura do poder 

tem como base a ideologia e violência (SAFFIOTI, 2004, p. 58).  

Historicamente, Saffioti (1987) argumenta que o patriarcado, surgido há cerca 

de seis milênios, é o mais antigo sistema de dominação-exploração. Posteriormente, 

surge o racismo e o capitalismo. 

 

Em muitas conquistas, o sistema dominação-exploração do homem 
sobre a mulher foi estendido aos povos vencidos. Com frequência, mulheres 
de povos vencidos eram transformadas em parceiras sexuais de guerreiros 
vitoriosos ou por estes violentadas. Ainda na época atual isso ocorre 
(SAFFIOTI, 1987, p. 60). 

 
Em uma perspectiva interseccional, o patriarca “é contra mulheres, gays, 

lésbicas, transgêneros e outros que não se alinham à heteronormatividade” 

(CASTRO, 2018, p. 134). 
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Válido para refletir sobre as relações na atualidade, Safatle (2015) assinala, em 

uma perspectiva abrangente dos corpos, como o medo é um dispositivo que 

fundamenta o contrato social do estado hobbesiano,5 em que transforma os indivíduos 

em figuras desamparadas, abandonadas de toda esperança. Como forma de inibir a 

violência e garantir a segurança, o Estado personifica a imagem de um pai potente. 

Nesse sentido, o autor recorre ao mito do “pai primevo” para fundamentar as faces 

renovadas da autoridade patriarcal nas democracias liberais. 

 

O medo como afeto político, por exemplo, tende a construir a imagem 
da sociedade como corpo tendencialmente paranoico, preso à lógica 
securitária do que deve se imunizar contra toda violência que coloca em risco 
o princípio unitário da vida social. Imunidade que precisa de perpetuação 
funcional de um estado potencial de insegurança absoluta vinda não apenas 
de um risco exterior, mas da violência imanente da relação entre indivíduos. 
Imagina-se, por outro lado, que a esperança seria o afeto capaz de se 
contrapor a esse corpo paranoico. [...] não há poder que se fundamente 
exclusivamente do medo. Há sempre uma positividade a dar às estruturas de 
promessas de êxtase e de superação dos limites. Ele não é só culpa e 
coerção, mas também esperança de gozo (SAFATLE, 2015, p. 24). 

 
 

O filósofo brasileiro resume a sociedade pensada em um conjunto de normas, 

valores e regras, fundamentando a interação em múltiplas esferas da vida. Nessa 

abordagem, “as normatividades sociais funcionam a partir de uma dinâmica de 

conflitos entre normas explícitas e implícitas, que são claramente enunciadas e 

aquelas que agem em silêncio, precisando continuar implícitas para poder funcionar” 

(SAFATLE, 2015, p. 16).  

O estado soberano, como descreve Hobbes, surge historicamente a partir do 

advento da insegurança total de uma sociedade, perpetuada através de uma guerra 

de todos contra todos. 

 

É alimentando tal fantasia social que se justifica a necessidade do 
‘poder pacificador’ da representação política, ou seja, do abrir mão do meu 
direito natural em prol da constituição de um representante cujas ações 
soberanas serão a forma verdadeira da minha vontade. Só assim o medo 
poderá “conformar a vontade de todos” os indivíduos, como se fosse o 
verdadeiro escultor da vida social (SAFATLE, 2015, p. 60). 

 
 

 
5  HOBBES, Thomas. O Leviatã. Col. Os Pensadores. São Paulo:  Ed. Abril, 1984. “Traz acepção da 
figura de um rei-soberano, que, ao garantir uma proteção social coletiva, dilui o campo dos afetos e 
atinge um ‘espaço de relação de não relações’, exigindo a renúncia pulsional para conter a constante 
ameaça de uma guerra de todos contra todos” (PARENTE, 2016, p. 2). 
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Safatle (2015) recorre aos estudos de Sigmund Freud para explicar o aspecto 

identitário psíquico coletivo de criação da figura paterna, de cunho teológico judaico-

cristão, cujo vínculo é marcado por tendência vertical de dominação e servidão. 

O mito do estado originário dos vínculos sociais, na perspectiva freudiana, é 

marcado pela vida em pequenas hordas onde o “pai primevo”, macho mais forte, teria 

o monopólio das mulheres. Em dado momento, os irmãos se unem e matam aquela 

representação paterna. Um sentimento de culpa abate todos porque o pai não era 

apenas responsável pela crueldade e coerção, mas era representação do amor e da 

identificação (SAFATLE, 2015). 

 

A fantasia do pai primevo não foi abolida, já que ele permanece na 
vida psíquica dos sujeitos sob a forma de um sentimento comum de culpa 
como fundamento de coesão social, que denuncia, por outro lado, o desejo 
que tal lugar seja ocupado. [...] A sociedade sem pais deverá assim converter-
se gradualmente em uma sociedade organizada de forma patriarcal 
(SAFATLE, p. 2015, p. 89) 

 

O colapso da representação da autoridade patriarcal é o pretexto para a 

ascensão de líderes fascistas. “Aproximam os discursos da política e da biologia, com 

suas metáforas autoritárias da sociedade como um organismo no qual lugares e 

funções estariam operacionalmente determinados ou ainda através das temáticas do 

darwinismo social” (SAFATLE, 2015, p. 36). “É, no mínimo, certa leniência e relação 

a expressões de ressentimentos contra a lei”, explica Parente (2016, p. 3), em um 

“jogo paradoxal entre transgressão e ordem, entre norma e exceção”, nas palavras de 

Safatle (2015, p. 106). 

Delphy (2009) conceitua o termo “sexismo” ou “machismo como “nível das 

atitudes e/ou das relações interindividuais, subjacentes e explicativas”, enquanto o 

“patriarcado” é “uma constatação orientada”, no entanto podem ser retomadas como 

palavras “opostas, sinônimas ou complementares”. 

 Nas palavras de Castañeda (2006), o machismo se configura em um conjunto 

de crenças, atitudes e condutas que trazem a polarização dos sexos, entretanto, 

mutualmente excludentes, e a superioridade masculina em detrimento da submissão 

feminina. “Assim, o machismo engloba uma série de definições sobre o que significa 

ser homem e ser mulher, bem como toda uma forma de vida baseada nele” 

(CASTAÑEDA, 2006, p. 16).  
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 “O sexismo não é somente uma ideologia, reflete, também, uma estrutura de 

poder, cuja distribuição é muito desigual, em detrimento das mulheres” (SAFFIOTI, 

2004, p. 35). Embora prejudique ambos em suas relações, o prejuízo é maior entre 

mulheres, complementa a autora. 

Em resumo, o sistema patriarcal pode ser compreendido como uma 

representação simbólica e violenta de dominação masculina, inserida nas mais 

diversas estruturas de poder e usada nas diferentes formas de opressão e controle do 

corpo feminino. Em alguns momentos, é uma definição quase sinônima de 

sexismo/machismo, uma atitude, crença ou conduta direta ou indireta de subordinação 

de uma mulher a um homem. É ainda abrangente em todas as suas dimensões sociais 

de classe social, étnico/racial e diversidade de gênero. 

 

2.3. A mulher no espaço público  

 

 A conquista do espaço público feminino está imbricada na luta constante pela 

emancipação da mulher. O movimento feminista propõe repensar as interações entre 

gênero e como, em diferentes contextos históricos e sociais, se configuraram os 

papéis designados a homens e mulheres.  

 

A projeção de uma esfera pública homogênea, silenciando sobre a 
existência de públicos distintos e conflitivos, é um de seus efeitos; a restrição 
do universo da contestação pública legítima, por meio da definição do que é 
do âmbito privado, é outro (BIROLI, 2014, p. 31). 

 
 

 Os estereótipos de lugares reservados entre público e privado, conforme 

acrescenta Biroli (2014), além de garantir as ferramentas de manutenção da 

dominação masculina, limita a autonomia das mulheres. 

 No século XIX, assinalado pelo auge do capitalismo industrial, surgimento da 

classe operária e dos sindicatos, nova forma de divisão social do trabalho e aumento 

populacional urbano, frentes feministas surgem reivindicando igualdade de 

oportunidades. A mobilização de mulheres ganha força exigindo, sobretudo, o direito 

ao sufrágio (de votar e ser votada).  

 

O feminismo de “Primeira Onda” foi mal-recebido pela sociedade, 
pois não se esperava que as mulheres saíssem de suas casas e lutassem 
por direitos igualitários. Assim, as mulheres que ousavam lutar eram 
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ridicularizadas, sendo chamadas de mal-amadas, solteironas, rancorosas ou 
mesmo mulheres-homens (TARDIN, BARBOSA, LEAL, 2015, p. 129). 

 

 Assim, até o século XX, o movimento feminista tinha como foco o direito à 

participação política. “No entanto, as décadas seguintes à obtenção do sufrágio 

feminino mostraram que era perfeitamente possível a convivência entre o direito de 

voto de mulheres e uma elite política formada quase exclusivamente por homens” 

(MIGUEL, 2014, p. 93). 

 A baixa proporção de mulheres nas esferas públicas de decisões 

parlamentares é observada até hoje em diversos países do mundo. Dados compilados 

pela Inter-Parliamentary Union, atualizados em 1º de fevereiro de 2019, classificaram 

193 países, conforme a representatividade feminina em seus respectivos parlamentos 

nacionais. O Brasil ocupa 133º lugar no ranking, com 15% de mulheres na Câmara 

dos Deputados e 14,8% no Senado. O levantamento baseia-se nas eleições de 7 de 

outubro de 2018.6 

 “Fica claro que a abolição de barreiras legais não representou o acesso a 

condições igualitárias de ingresso na arena política. Entraves de diferentes naturezas 

à participação feminina continuam em vigor” (MIGUEL, 2014, p. 94). 

 Como falar em democracia brasileira em uma sociedade estruturada pela 

dominação e opressão masculina? Como reforça Miguel (2014, p. 102), “com menos 

acesso às posições de poder, as mulheres são mais sujeitas à violência e à 

humilhação.” 

 E quando se fala da representatividade feminina nas esferas públicas de poder 

institucional devem se levadas em consideração as particularidades dos grupos: 

classe, étnico-racial e orientação sexual. “Na prática, as posições de representantes 

políticas tendem a ser monopolizadas por aquelas em situação privilegiada 

(profissionais brancas heterossexuais burguesas ou de classe média)” (MIGUEL, 

2014, p. 102). 

 É evidente que a desigualdade de gênero está incorporada no sistema político 

brasileiro. Torna-se um desafio fazer com que agendas femininas avancem nesses 

espaços públicos dominados por interesses masculinos. 

 

 
6 WOMEN in national parliaments. Disponível em: < http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm >. Acesso 
em 24 de jan.2021. 

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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2.4. Dilma Rousseff: um corpo político 

 

 Com 55.752.483 votos dos brasileiros em 2010, a vitória de Dilma Rousseff 

representou um avanço significativo para a história das mulheres brasileiras, 

“especialmente porque as instituições pretensamente democráticas são 

majoritariamente masculinas, pensadas e vividas numa cultura de e para homens” 

(RUBIM e ARGOLO, 2018, p.10). 

Do direito ao sufrágio feminino, com o Código eleitoral em 24 de fevereiro de 

1932, publicado em Decreto nº 21.076 (de origem do Poder Executivo), passaram-se 

79 anos para o país ter a primeira mulher como autoridade máxima da República 

Federativa, em 1º de janeiro de 2011.  

Em uma das eleições mais acirradas, Dilma Vana Rousseff e o seu vice-

presidente Michel Temer foram reeleitos com 54,5 milhões de votos, em 27 de outubro 

de 2014. 

No texto abaixo, parte do discurso de posse do segundo mandato de Dilma, em 

1º de maio de 2015, ecoa diversas outras vozes de mulheres que lutaram e lutam pelo 

empoderamento e conquista feminina do espaço público. 

 

“Volto a esta Casa com a alma cheia de alegria, de responsabilidade, 
de esperança. Sinto alegria por ter vencido os desafios e honrado o nome da 
mulher brasileira. O nome de milhões de mulheres guerreiras, mulheres 
anônimas que voltam a ocupar, encarnadas na minha figura, o mais alto posto 
dessa nossa grande nação” (Dilma Roussef, Agência Câmara de Notícias, 1º 
de maio de 2015). 

  

Concomitante à vitória, iniciou-se um projeto da oposição para a destituição da 

presidenta reeleita. “Marcada por uma campanha político-midiática, ora de forma mais 

sutil, ora com gravíssima veemência” (RUBIM e ARGOLO, 2018, p. 12), pouco foi 

abordado o impacto que traria simbolicamente a destituição da representante para as 

relações de gênero, “o que sem dúvida denota mais uma tentativa de silenciamento 

da história das mulheres no Brasil” (Idem, ibidem, p. 12). 

Os discursos de orientação sexista – desde a primeira campanha da presidenta 

- reforçavam a ideia de que ela era despreparada para assumir a liderança política. 

“Não foi só destacada como não-carismática, mas como aquela cujos discursos 

ultrapassam o vazio do apelo e do conteúdo e eram sempre objeto de chacota e da 

falta dessa qualidade para governar” (ARAÚJO, 2018, p. 38). “Os estereótipos ao que 
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é ser mulher e as expectativas sobre como devemos os comportar são as facetas do 

discurso conservador” (FRANCO, 2018, p. 118). 

Tais palavras de ordem, reiteram Rubim e Argolo (2018, p. 11), traduziam o 

“ressentimento dos políticos representantes das tradicionais classes dominantes do 

Brasil”, inflamados pelos principais veículos de comunicação, pelo capital financeiro e 

por uma classe média ressentida com um país cada vez menos desigual 

(MENICUCCI, 2018) e (RUBIM e ARGOLO, 2018).  

Para entender um pouco da trajetória política da economista Dilma Rousseff, 

em 2001, ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT). Naquele mesmo ano, 

participou da campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva para presidência da 

República.  

De 2003 a 2005, ocupou o Mistério de Minas e Energia; de 2005 a 2010, foi 

ministra-chefe da Casa Civil; em 1º de janeiro de 2011, tomou posse como presidenta 

do Brasil; é reeleita e toma posse em 1º de janeiro de 2015, permanece no cargo até 

31 de agosto de 2016, quando ocorreu o golpe. 

 

Dilma nunca esteve de favor em nenhum dos cargos que assumiu, 
nunca foi agraciada por ser filha, irmã, sobrinha ou em troca de favores. 
Enfrentou resistências de todas as ordens: a primeira e a mais radical, 
quando lutou contra a ditatura; depois, quando chegou ao PT vinda do PDT. 
Era uma mulher com tradição trabalhista sem pertencer a nenhum dos grupos 
que formaram historicamente o partido. Dilma nunca teve um grupo para 
chamar de seu dentro do PT, nenhum que a defendesse, que a protegesse. 
O PT só abraçou Dilma quando se deu conta, através dela, de que as forças 
conservadoras do país pretendiam varrer o partido das disputas eleitorais 
(PINTO, 2018, p. 29). 

 
 

Pinto (2018) reitera que, quando Lula indica Dilma como candidata, as 

primeiras reações foram de “falta de tato para conversar e atender a classe política”, 

mesmo com conhecimento na esfera pública, diante dos cargos anteriormente 

ocupados, desqualificá-la totalmente seria impossível, então, é “uma técnica, não uma 

política.” 

Durante os governos Lula e Dilma, foram implementadas políticas públicas que 

tiraram 40 milhões de pessoas da pobreza. Dentre os destaques de alguns 

programas, estão: Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Mulher Viver sem Violência, Lei do 

Feminicídio nº 13.104.2015 e a Proposta de Emenda Constitucional das 

Trabalhadoras Domésticas.  
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“A mulher surge como protagonista central de várias políticas públicas e ações 

de inclusão social promovidas pelo governo nacional, tornando-se responsável por 

administrar os benefícios sociais destinados às suas famílias” (ZUCCO, 2019, p. 5). 

Especificamente, nos dois governos Dilma, foram empossadas 18 ministras e, 

desde então, caracterizou-se como o período de maior representatividade de 

mulheres em ministérios.  

Houve também fortalecimento da Secretaria de Políticas para Mulheres,7 com 

representante ligada ao movimento feminista e aumento orçamentário de 

aproximadamente 18%.  

Durante seu segundo mandato, em 17 de abril de 2016, a Câmara dos 

Deputados, com mais 90% de composição masculina, abriu o processo de 

impeachment contra Dilma. 

Segundo o relatório aprovado, ela havia cometido crime de responsabilidade 

com a edição de decretos suplementares sem autorização do Legislativo. Com as 

operações orçamentárias realizadas pelo Tesouro Nacional, atrasou repasse de verba 

para pagar benefícios do Plano Safra, com a intenção de aliviar a situação fiscal. Tal 

medida, não prevista na legislação, configurou-se em pedaladas fiscais, ou seja, uma 

operação de crédito irregular.  

“A maioria dos líderes favoráveis ao impeachment referiu-se não apenas às 

acusações contra a presidente, mas ao fato de ela já não ter condições de governar 

por falta de apoio no Congresso e da população” (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 

2016). 

Em um cenário de manifestações populares contra e a favor, acirrando a 

polarização no país, na esfera parlamentar, Leitão (2018, p. 52) avalia como um dos 

episódios mais sombrios vividos pelo Congresso. “[...] as imagens de centenas de 

deputados destilando o seu ódio à presidenta, em nome de um discurso pautado em 

‘Deus’ e na ‘Família’, demonstravam de forma monstruosa a ânsia do Poder 

Legislativo de retirá-la do lugar de chefe mandatária.” O que Castro (2018) denomina 

 
7 Embora tivessem o nome de secretarias especiais, a Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM) e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e de Direitos Humanos 
já tinham status de ministério. Quando houve a fusão, em 2015, sob a denominação Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, os movimentos criticaram a medida como um 
“retrocesso”, com o risco de as pautas específicas enfraquecerem politicamente. CÂMARA autoriza 
instauração de processo de impeachment de Dilma com 367 votos a favor e 137 contra. Agência 
Câmara de Notícias, Brasília, 14 abr. 2016. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/noticias/485947-camara-autoriza-instauracao-de-processo-de-
impeachment-de-dilma-com-367-votos-a-favor-e-137-contra/>. Acesso em 8 fev. 2021 

https://www.camara.leg.br/noticias/485947-camara-autoriza-instauracao-de-processo-de-impeachment-de-dilma-com-367-votos-a-favor-e-137-contra/
https://www.camara.leg.br/noticias/485947-camara-autoriza-instauracao-de-processo-de-impeachment-de-dilma-com-367-votos-a-favor-e-137-contra/
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como a composição no Congresso e no Senado de muitos patriarcas “sexistas 

fundamentalistas”, que tiram da leitura bíblica argumentos para se auto beneficiarem.  

O discurso do então deputado Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, sintetiza a 

insurreição da extrema direita no país: 

 

Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará 
para história nesta data, pela forma como conduziu os trabalhos nesta casa. 
Parabéns, presidente Eduardo Cunha! Perderam em 1964. Perderam agora 
em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o 
PT nunca teve. Contra o comunismo! Pela nossa liberdade! Contra o Foro de 
São Paulo! Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor 
de Dilma Rousseff! Pelo Exército de Caxias! Pelas nossas Forças Armadas! 
Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! 
(Jair Bolsonaro, Câmara dos Deputados, 17 de abril de 2016). 

 

No dia 6 de maio de 2016, dias antes do seu afastamento, a revista Veja publica 

“Os últimos dias de Dilma Rousseff”. Em uma imagem que a remete em chamas, o 

texto adjetiva a presidenta como uma pessoa autoritária, impaciente, solitária, inábil e 

antipática. 

Dez dias depois, em contraposição ao estilo Dilma, traz ao leitor a figura de 

Marcela Temer, esposa do então vice-presidente da República, Michel Temer, 

apresentada como “bela, recatada e do lar”, uma clara evidência do posicionamento 

do veículo jornalístico sobre o lugar da mulher: cuidar da casa, da família, da beleza 

e ser reservada, atributos selados com a última frase do texto: “Michel Temer é um 

homem de sorte” (LINHARES, 2016), em uma referência simbólica de que a mulher 

deve servir ao homem. “A guerra político-jurídica-ideológica dessa desconstrução 

segue sustentada pelo viés de gênero, que imputa às mulheres, de forma aberta ou 

velada, lugares e papéis redundantes ou aquém do esperado” (ARAÚJO, 2018, p. 46). 

 

Todos os elementos da vida privada, como a autoimagem, as 
expectativas pessoais e os papéis familiares, refletem-se na vida pública. 
Tradicionalmente, considerou-se que o âmbito doméstico reservado às 
mulheres e o âmbito profissional e social próprios dos homens correspondiam 
a áreas distintas e complementares da atividade humana: o papel dos 
homens é a produção, o das mulheres, a reprodução (CASTAÑEDA, 2006, p. 
263). 

 

Em uma reunião oficial, no Palácio do Alvorada, com integrantes da Tribuna 

Internacional pela Democracia, Dilma Rousseff fala da construção imaginária sexista 

e contraditória de sua imagem pela mídia.  
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Vocês podem ficar surpresos, mas recentemente em uma conversa 
com um representante parlamentar, fui surpreendida com o seguinte fato de 
ele me dizer que achava que eu era uma pessoa fria, calculista e insensível 
porque eu não renunciei. E não sei muito bem por que essa versão que a 
mídia deu, ela se incorporou, mas a mídia deu outra também, que é muito 
contraditória, quando se trata de nós mulheres. É que eu estava 
desequilibrada, tomando remédio de tarja preta. Não tomo remédio de tarja 
preta e não estou desequilibrada. Então, eles não acertam também a versão, 
porque oscila, de um lado, ou você é fria e insensível porque não renuncia, 
não chora e não se fragiliza, ou você está com ataque de nervos (Dilma 
Rousseff, documentário O Processo, 2018). 

 
 

 Sob o olhar dessa configuração, o comportamento da imprensa com maior 

repercussão nacional reforça esses papéis sociais.  Lopes (2016, p. 120) aponta os 

quatro principais grupos que “colocaram em movimento uma máquina de propaganda 

incontrastável sob o nome de ‘imprensa’, para criar opinião e atmosfera para o golpe 

de Estado contra o governo de Dilma Rousseff”. 

São eles: Organizações Globo, Grupo Abril/Veja, Grupo Folha e Grupo Estado, 

somando-se a “outras mídias de segunda linha” (Idem, ibidem), como Editora 

Três/IstoÉ, Rede Bandeirantes e RBS. 

Ao fazer uma comparação com o golpe militar de 1964, que também contou 

com propaganda jornalística ofensiva ao Governo João Goulart, as manchetes 

veiculadas nesses meios invocavam a população a se manifestar contra Dilma e tudo 

que estivesse vínculo com o Partido dos Trabalhadores (LOPES, 2016).  

 

Vazamento de investigações em articulação com a operação Lava 
Jato; editoriais, artigos, entrevistas, pesquisas. As quatro famílias, seguidas 
pelas demais, operaram como numa rede nacional oficial do golpe, numa 
articulação inédita na história do jornalismo no país – a competição, ícone 
maior do capitalismo e do discurso de todos os meios, foi deixada de lado em 
prol de uma colaboração aberta para derrubar o governo (LOPES, 2016, p. 
121). 

 

O Senado, no dia 12 de maio de 2016, abre o processo de impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff por 55 votos a 22, com a determinação de seu afastamento 

por um prazo máximo de 180 dias, para decidir se ela efetivamente cometeu crime de 

responsabilidade.  

No dia 29 de agosto, Dilma depõe no Senado e reitera que o ex-presidente da 

Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), foi o protagonista do golpe, ao 

aceitar o processo impeachment em 2 de dezembro de 2015. Cunha estava sendo 

investigado e acusado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal por crimes de 

corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e queria a intercessão dos 
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deputados do PT para que não houvesse a cassação de seu mandato. Ela acrescenta 

o apoio de setores da mídia e da coadjuvação do vice-presidente Michel Temer.  

 

Arquitetaram a minha destituição, independentemente da existência 
de quaisquer fatos que pudessem justificá-la perante a nossa Constituição. 
Encontraram, na pessoa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha o vértice da sua aliança golpista. Articularam e viabilizaram 
a perda da maioria parlamentar do governo. Situações foram criadas, com 
apoio escancarado de setores da mídia, para construir o clima político 
necessário para a desconstituição do resultado eleitoral de 2014. Todos 
sabem que esse processo de impeachment foi aberto por uma “chantagem 
explícita” do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como chegou a 
reconhecer em declarações à imprensa um dos próprios denunciantes. Exigia 
aquele parlamentar que eu intercedesse para que deputados do meu partido 
não votassem pela abertura do seu processo de cassação. Nunca aceitei na 
minha vida ameaças ou chantagens. Se não o fiz antes, não o faria na 
condição de Presidenta da República (Dilma Rousseff, Agência Senado, 29 
de agosto de 2016) 

 
 

No documentário O Processo (2018), dirigido por Maria Augusta Ramos, que 

mostra os bastidores do julgamento da presidenta, nas reuniões de defesa, a 

senadora Gleisi Hoffmann (PT) reforça algumas análises que contribuíram para a   

desconstrução sistemática do PT, do Lula e da Dilma. 

 

[...] porque não foi coisa pequena, gente. Então, é claro que dá uma 
agonia de dizer que as pessoas lá na ponta não entendem, o povo está contra 
a gente, mas foi sistemático isso, a tevê entrando na casa das pessoas 
dizendo que nós não prestávamos, que o PT não prestava, que nós não 
tínhamos condições de governar, que o Lula não tinha, que a Dilma não tinha, 
e nós vamos deixando isso acontecer e isso fez a cabeça da população 
(Gleisi Hoffmann, documentário O Processo, 2018). 

 

Os integrantes da defesa também compreendem que, durante os governos do 

PT, o apoio aos canais de comunicação comunitário foi ínfimo, pelo contrário, muitas 

emissoras de rádios foram fechadas, não houve avanço na pauta de regulamentação 

da mídia hegemônica, além de um perfil conservador, em se tratando das 

reivindicações dos movimentos sociais. Gleisi acrescenta que, mesmo se a presidenta 

fosse absolvida, terá dificuldade de governar por não contar com o apoio do 

Congresso.  

No dia 31 de agosto de 2016, o Senado composto por mais 85% de homens 

aprova o impeachment de Dilma. O quadro evidente do sistema político brasileiro 

partidário é composto majoritariamente por homens brancos, ricos e conservadores. 
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Isso reforça as profundas desigualdades de gênero, de classe e étnico-racial tão 

arraigados culturalmente na estrutura social.  

Nesse sentido, Franco (2018) e Ribeiro (2016) reiteram que é período 

historicamente representativo no sentido de ampliar as disparidades sociais, afetando 

em especial grupos já marginalizados do sistema, como a discriminação e 

criminalização de jovens pobres e mulheres, além de regredir direitos já conquistados.  

Em uma sociedade patriarcal e sexista, dentro desses padrões históricos e 

culturais construídos de relações de gênero, espera-se que as mulheres sejam dóceis, 

compreensíveis, cuidadoras e do lar. As suas habilidades técnicas e profissionais 

como figura pública são minimizadas diante do que se configura sobre a sua 

subjetividade. A imprensa de maior alcance nacional tem contribuição importante ou 

até preponderante para reforçar padrões hierarquizantes de domínio masculino e 

submissão/opressão feminina. 

 

3. MÍDIA E A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS 

 

3.1. A ascensão da comunidade virtual 

 

Para melhor percepção do modelo horizontal de relações digitais, interligada 

com o fluxo das interações dinâmicas e com a integração dos diferentes veículos de 

comunicação, é importante resgatar de forma sucinta a revolução tecnológica iniciada 

nos anos 1970, que se difundiu pelo mundo e permanece onipresente até hoje nas 

práticas de convivências diárias com suas repaginações complexas e atuais.  

Este capítulo traz ainda a expansão rápida da internet no Brasil, nos anos 1990, 

as incertezas e a resistência inicial dos conglomerados impressos de se adaptarem à 

nova realidade. A baixa tiragem nas vendas, explicadas inclusive pelo processo 

histórico e cultural do país que sempre atraiu poucos leitores, segmentados em grupos 

privilegiados. Tal fato levou essas empresas a buscarem novos meios econômicos e 

novas formas narrativas jornalísticas, como a convergência midiática de seus 

veículos. Entretanto, de alguma forma, pontos semelhantes colidem entre virtual e 

impresso. 

A internet tornou-se um campo privilegiado para o surgimento de site de redes 

sociais. Desterritorialização, instantaneidade e a busca de grupos de pertencimentos 
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são algumas características de conceituação dessa nova prática virtual que ganha 

dimensão no mundo, sobretudo, a partir de 1997. Mais tarde, em 4 de fevereiro de 

2004, é lançado oficialmente o Facebook. Hoje, considerada a maior rede social do 

mundo, conta com 2,8 bilhões de usuários ativos mensais. 

Os subtítulos Folha de S.Paulo, O Globo e o Estado de S. Paulo, fecham a 

composição deste capítulo, ao fornecer informações sobre o surgimento desses três 

principais jornais de circulação de tiragens impressas e assinaturas digitais no Brasil, 

de acordo com o levantamento do Instituto Verificador de Comunicação. Serão 

abordadas também as linhas editoriais e as políticas adotadas e adaptativas de 

inserção no mundo virtual, com destaque às participações no Facebook. 

A aceleração das inovações tecnológicas e a retomada do desenvolvimento 

científico ocorrem após a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1960, a “Revolução da 

Microeletrônica”, como define Sevcenko (2001), transcorre à sombra da Guerra Fria, 

marcada pela disputa hegemônica entre socialismo (liderado pela União Soviética) e 

capitalismo (encabeçado pelos Estados Unidos), da ascensão dos movimentos 

sociais, dos golpes e das ditaduras ocorridos nos chamados países do Terceiro 

Mundo. 

Após a queda do muro de Berlim, marco simbólico de divisão do mundo, 

resultado do colapso econômico e tecnológico da União Soviética e da supremacia 

norte-americana, a reestruturação do sistema capitalista, com a flexibilização das 

relações trabalhistas e organizacionais/espaciais em escala global permitiu a 

dimensão das novas tecnologias da informação (CARDOSO, 2007), “caracterizada 

como período pós-industrial”, segundo historia Sevcenko (2001, p. 24). 

O surgimento da “sociedade informacional” (CASTELLS, 1999 e CARDOSO, 

2007) possibilitou uma nova forma de interação sociocultural  

 

de espírito libertário influenciador do uso individualizado e descentralizado da 
tecnologia; no distanciamento das políticas sindicais tradicionais, que 
contribuiu para o enfraquecimento do movimento sindical; na abertura cultural 
que estimulou a manipulação experimental de símbolos, criando o modelo 
atual de apropriação social da mídia; no seu cosmopolitismo e 
internacionalismo como ponte para um espaço global de socialização; e, por 
fim, na sua aversão ao Estado, que enfraqueceu a legitimidade dos sistemas 
democráticos (CARDOSO, 2007, p. 42). 
 
 

“Foi esse efeito que levou os técnicos a formular o conceito de globalização, 

implicando que, pela densa conectividade de toda a rede de comunicações e 
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informações, envolvendo o conjunto do planeta, tudo se tornou uma coisa só”, lembra 

Sevcenko (2001, p. 21). 

“Os primeiros nós”, informa Castells (1999, p. 440), surgiram do Advanced 

Research Projects Agency Network (Aparnet), traduzido para o português como Rede 

da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada, em 1969, na Universidade da 

Califórnia, em Los Angeles, e outras seis redes foram acrescentadas em 1970, na 

Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, SRU, Universidade de Utah, BBN, MIT 

e Harvard (CASTELLS, 1999). 

De operação exclusivamente do Departamento de Defesa norte-americano, 

focado em pesquisa militar, durante a Guerra Fria, “a rede nacional de computadores 

servia para garantir comunicação emergencial, caso os Estados Unidos fossem 

atacados por outro país – principalmente pela União Soviética” (FERRARI, 2003, p. 

15). E seu acesso foi ampliado em 1981.  

O início da comunicação global mediada por computadores (CMC), de forma 

generalizada, ocorre nos Estados Unidos, no início dos anos 1990, até chegar à 

Internet com a criação do Unix e, consequentemente, adaptando-se ao protocolo 

TCP/IP. 

Sevcenko (2001) explica que esse efeito da liberalização dos fluxos financeiros 

e desregulamentação do mercado, em esfera global, permitiu a ampliação dos 

investimentos, especialmente, em tecnologias microeletrônicas.  

 

A multiplicação num curtíssimo intervalo, de redes de computadores, 
comunicações por satélites, cabos de fibras ópticas e mecanismos 
eletrônicos de transferência de dados e informações em alta velocidade 
desencadeou uma revolução nas comunicações, permitindo uma atividade 
especulativa sem precedentes (Sevcenko, 2001, p. 28). 

 
 

“Em junho de 1999, já conectava cerca de 63 milhões de computadores-

servidores, 950 milhões de terminais telefônicos, 5 milhões de domínios do nível 2, 3, 

6 milhões de sítios da web e era usada por 179 milhões de pessoas em mais de 200 

países” (CASTELLS, 1999, p. 432). 

A difusão pelo mundo foi mais veloz que qualquer outro meio de comunicação 

que a antecedeu, como o rádio e a TV, além de uma característica preponderante que 

os outros recursos não permitiam: “seus consumidores também são produtores 

porque fornecem conteúdo e dão forma à teia”, espontânea, não organizada, 

diversificada, multifacetada e flexível (CASTELLS, 1999, p. 439). 
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Essa integração de textos, imagens e sons, em um espaço aberto e a preço 

acessível, em tempo real ou atrasado, transforma fundamentalmente o caráter 

comunicativo. Ou seja, sistemas simbólicos de crenças e códigos passam também por 

processo de mudança, que ele denomina como “cultura da virtualidade real” 

(CASTELLS, 1999, p. 415). 

Castells faz uma breve reflexão histórica das mídias de grande alcance que 

funcionavam como um sistema de “mão-única”, a exemplo da ampliação do meio 

televisivo nas três décadas após a Segunda Guerra Mundial, o que pode ser entendido 

como uma verticalização do processo comunicacional.  

Mesmo assim, para o autor, há uma interação com o receptor quanto à 

interpretação da mensagem, além de enfatizar que as instituições produtoras de 

comunicação não são neutras, pois “suas mensagens, explícitas ou subliminares, são 

trabalhadas, processadas por indivíduos localizados em contextos sociais específicos, 

dessa forma, modificando o efeito pretendido pela mensagem” (CASTELLS, 1999, p. 

421). 

A audiência ativa e o sujeito interativo foram primordiais para se reinventar a 

mídia que, “de comunicação de massa, passou à segmentação, adequação ao público 

e individualização” (CASTELLS, 1999, p. 422), aliado ao advento da tecnologia, 

atrelado aos interesses de empresas e instituições, permitiram a concretização dessas 

mudanças. 

As sociedades informacionais são as fontes principais da produtividade e do 

poder da transmissão, organizando-se de forma descentralizada e flexível em formato 

de redes (CARDOSO, 2007). 

A virada do século corresponde à mudança paradigmática da comunicação, 

outrora, centralizada, verticalizada e unidirecional para a interatividade e 

multimidialidade. “Em termos tecnológicos, passamos da dominância analógica 

(ondas hertzianas, transmissão por cabo) à digital (informação veiculada por 

compreensão numérica)”, lembra Sodré (2007, p. 21).  

Essa nova forma de organização social em redes refletiu comportamento 

histórico, social e cultural das relações humanas, também no aspecto de se reinventar 

para atrair públicos.  

A internet não apenas diversificou e interligou os sistemas de mídia, como 

rádio, televisão e imprensa escrita, mas também transformou os comportamentos 
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culturais locais, globais e os meios de comunicação pela análise das presenças on-

line e off-line. 

Como define Castells (1999), essas “estruturas abertas” trouxeram “um sistema 

altamente dinâmico, aberto, suscetível de inovação e com reduzidas ameaças ao seu 

equilíbrio. São os instrumentos apropriados para a economia, trabalho, política e 

organização social da nossa época”, destaca Cardoso (2007, p. 43). 

Essa integração de vários modos comunicativos em uma rede interativa 

contribuiu para a “formação de um hipertexto e uma metalinguagem que, pela primeira 

vez na história, integra no mesmo sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual 

de comunicação humana” (CASTELLS, 1999, p. 414).  

Uma sociedade em rede implica na interação permanente e espacialmente 

diferenciadas sob o domínio de diversas formas de relacionamento. 

Nesse sentido, Castells (1999) nos fornece a conceituação das conexões laços 

fracos e laços fortes dos atores sociais no ciberespaço, tais como definidas pelo 

sociólogo Mark Granovetter nos anos 1990. 

 

A rede é especialmente apropriada para a geração de laços fracos 
múltiplos. Os laços fracos são úteis no fornecimento de informações e na 
abertura de novas oportunidades a baixo custo. A vantagem da rede é que 
ela permite a criação de laços fracos com desconhecidos, num modelo 
igualitário de interação, no qual as características sociais são menos 
influentes na estruturação, ou mesmo no bloqueio da comunicação. De fato, 
tanto off-line quanto on-line, os laços fracos facilitam a ligação de pessoas 
com diversas características sociais, expandindo assim a sociabilidade para 
além dos limites socialmente definidos do autorreconhecimento (CASTELLS, 
1999, p. 445). 

 
 

E o próprio Castells explica que existe uma solidariedade recíproca dessas 

interações virtuais, dinâmicas e diversificadas, do mesmo modo que a desconexão é 

presente quando não há compartilhamento de ideais, reverberando para o 

afastamento das relações sob aspecto do contato físico. O pesquisador defende 

também que não há uma separação entre virtualidade e realidade, uma vez que todas 

as percepções humanas são oriundas de representações simbólicas. 

Ou, nas palavras de Cardoso (2007, p. 51), “a linguagem, os signos e as 

imagens são mediações da realidade, não janelas transparentes, por isso, nós 

habitamos num mundo de medicações e representações”. 

 

Portanto, a realidade, como é vivida, sempre foi virtual porque sempre 
é percebida por intermédio de símbolos formadores da prática com algum 
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sentido que escapa à sua rigorosa definição semântica. [...] É por meio do 
caráter polissêmico de nossos discursos que a complexidade e até mesmo a 
qualidade contraditória das mensagens do cérebro humano se manifestam. 
Essa gama de variações culturais do significado das mensagens é o que 
possibilita nossa interação mútua em uma multiplicidade de dimensões, 
algumas explícitas, outras implícitas (CASTELLS, 1999, p. 459) 

 

  

 Mesmo fatos considerados jornalísticos, como destaca Abramo (2003), 

implicam na seleção de aspectos, pois “o todo real” é fragmentado e 

descontextualizado. Essa distorção da realidade cria artificialmente outra realidade.  

“A característica principal da inclinação revolucionária é que a internet, aquilo 

que ela representa (a comunicação digital, interatividade na comunicação horizontal e 

acessibilidade global etc.) marca um momento de mudança na história do jornalismo” 

(CARDOSO, 2007, p. 197). 

Ainda segundo Cardoso, a internet moldou-se às necessidades jornalísticas, 

com as vantagens da erosão de tempo e espaço e acessibilidade em tempo integral 

ao conteúdo on-line. 

Em linhas gerais, com o advento da internet, as relações sociais 

transformaram-se significativamente no mundo, permitindo uma interação horizontal 

entre o emissor e o receptor, além de integração maior dos meios jornalísticos à 

comunidade on-line. A respeito de questionamentos comuns quanto à linha tênue 

entre realidade e virtualidade, percebe-se uma ligeira superação do argumento, uma 

vez que a própria percepção das práticas diárias vistas no aspecto “real” é fruto de 

uma percepção humana construída histórico-cultural e socialmente. 

 

 

3.2. Do impresso ao digital: a Internet no Brasil 

 

Em uma perspectiva brasileira, Ferrari (2003), ao traçar uma comparação com 

os Estados Unidos, onde os primeiros portais surgem decorrentes da evolução dos 

sites de busca, no Brasil, os primeiros conteúdos virtuais surgem vinculados aos 

conglomerados jornalísticos familiares.  

Essa peculiaridade acompanha o quadro histórico do país, desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial, com o surgimento dos primeiros detentores da imprensa 

brasileira. 
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Empresas tradicionais como as Organizações Globo, o Grupo Estado 
(detentor do jornal O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde), o Grupo Folha 
(do jornal Folha de S. Paulo) e a Editora Abril [...] foram eles que deram os 
primeiros passos na internet brasileira, seguidos pelo boom mercadológico 
de 1999 e 2000 (FERRARI, 2003, p. 27). 

 
 

O jornalista Nilson Lage (2006) reitera a expansão rápida da internet no Brasil, 

nos anos 1990. Logo na primeira década do século XXI, a nova forma de interação 

virtual já havia universalizado e ampliado o tráfego multipolar da informação.  

Em contrapartida, os impressos jornalísticos tradicionais - resistentes no 

primeiro momento de agregar o meio tecnológico ao produto - enfrentavam uma 

profunda crise. “Na maioria dos casos, as notícias dos diários avançam o mínimo em 

relação às informações já difundidas por rádio, televisão e internet” (LAGE, 2006, p. 

52).    

Incertezas e suposições que pairavam sobre o fim dos jornais, do rádio e da 

televisão não se confirmaram, uma vez que esses meios, como explica Cardoso 

(2007), se adaptaram ao digital, tendo ainda o jornalismo como um meio 

preponderante de informação na sociedade brasileira.   

A convergência de mídias implica em se pensar em uma nova narrativa 

jornalística de integração não linear de hipertextos (conjuntos de diferentes textos 

conectados uns aos outros por meio de nós, os links), áudio, gráficos e imagens 

(FERRARI, 2003). “Os elementos que compõem o conteúdo on-line vão muito além 

dos tradicionalmente utilizados na cobertura impressa – textos, fotos e gráficos” (Idem, 

ibidem, p. 39).  

Tornando-se uma leitura dinâmica, “sugere que os jornalistas busquem 

histórias que possam ser contadas de uma forma melhor na internet do que em outras 

mídias” (FERRARI, 2003, p. 48). “A natureza diversificada de competências exigidas 

do jornalista atinge a pluralidade, até porque ele deverá conhecer bastante de internet 

para selecionar suas ferramentas e acompanhar a evolução” (LAGE, 1999, p. 49). 

Embora existam características antagônicas entre o jornal impresso e o digital, 

há algumas semelhanças entre esses meios. A primeira delas se refere ao caráter 

perecível da informação, uma submissão “às leis do consumo rápido e da 

obsolescência” (LAGE, 1999, p. 4).  

A fragmentação das notícias (GOMES, 1992), a limitação do código linguístico, 

o lide (primeiro parágrafo, o mais importante da notícia) e o discurso direto (LAGE, 

2006) são outras características similares.  
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Há uma tendência, segundo Lage (2006, p.65), de se organizar as páginas por 

editorias, dispondo as matérias em chamadas, que se unem por hiperlinks “as 

informações breves em linguagem simples, quase coloquial, como as da televisão [...]; 

costuma conduzir os textos maiores, fotos, vídeos e som, se houver”, como já ocorre 

de maneira intuitiva no impresso. 

Mesmo com a confluência da mídia tradicional com a digital, é fundamental 

ressaltar que as tiragens dos jornais brasileiros sempre foram baixas em comparação 

às vendas nos Estados Unidos e em países da Europa, por exemplo.  

Lage (2001, p. 42-47) enumera alguns motivos que justificam esse fato, ao 

fazer um breve levantamento histórico, a partir do surgimento da imprensa oficial 

brasileira, em 1808. Assim ele historia: antes da chegada da família real portuguesa 

ao Brasil, os jornais eram censurados na colônia, talvez por temerem algum levante 

contra o colonizador. Atrelado a essa situação, o processo histórico brasileiro é 

marcado por expressivas taxas de analfabetismo e baixo poder aquisitivo, critério 

culturalmente utilizado para explicar o pouco apego ao impresso no país.  

Mais tarde, a industrialização tardia, que coincidiu com a popularização dos 

meios eletrônicos (rádio e televisão), e a censura da ditatura militar (1964-1985), 

intervieram na produção editorial dos jornais. 

Nos anos 1990, os principais grupos familiares, “beneficiários do processo 

democrático, logo se articularam com capitais externos para disputar os despojos da 

privatização [...]. A liberdade, hoje sabemos, é do capital. E a verdade impressa 

também lhe pertence” (LAGE, 2001, p. 47). 

Como reitera Oliveira (2009, p. 14), a indústria da mídia constrói cenários que 

favorecem a seus interesses marcadamente particulares, “retirando quando vestígio 

que ainda exista de uma esfera pública”. ,E ao sobrepor seus interesses, segundo o 

autor, entram em “emaranhados de esquemas, lobbies, interesses escusos que 

marcam a cultura política brasileira” (idem, ibidem, p. 15)  

Por fim, a grande imprensa brasileira é de elite, segmentada a um grupo 

privilegiado que tem o hábito de ler periódico.  

 

Ler jornais é, no Brasil, diferencial de classe, ocupação própria dos 
formadores de opinião. O mercado publicitário ajustou-se a isso; o público de 
massa concentra-se no rádio e na televisão, que absorve a parte do leão no 
investimento em propaganda (LAGE, 2001, p. 40) 
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Em síntese, é inegável que o jornalismo virtual permitiu uma dinamicidade 

maior com os internautas. Apesar de o público leitor apropriar-se da informação, criar 

sentidos e reverberar a notícia, mesmo com comentários, curtidas ou 

compartilhamentos, sobretudo, em sites de redes sociais, até que ponto a mídia 

tradicional pode regular e interferir sutilmente nas discussões propostas por ela 

mesma? 

José Arbex Jr, em apresentação sobre o legado ético de Perseu Abramo e de 

Aloysio Biondi em Padrões de manipulação na grande imprensa (2003), concorda que 

o novo padrão de dominação midiática é introduzido com a aceleração tecnológica e 

despejos de enormes quantidades de informação, o que dificulta inclusive o processo 

de assimilação do conteúdo. 

Charaudeau (2010, p. 18) acredita que “as mídias manipulam tanto quanto 

manipulam a si mesmas”. E ele explica que, ainda que, para haver uma tática de 

manipulação, precisa de um alvo da informação, “informar é transmitir um saber a 

quem não possui, pode-se dizer que a informação é tanto mais forte quanto maior é o 

grau de ignorância, por parte do alvo, a respeito do saber que lhe é transmitido” 

(CHARAUDEAU, 2010, p.18-19). 

Em suma, características como instantaneidade, fragmentação, caráter 

perecível e linguagem curta e simples, já adotadas no jornalismo impresso, no meio 

digital intensificam a forma de se tratar a notícia no meio digital. Além disso, a 

multidisciplinaridade é a nova maneira de se pensar nessa realidade virtual. 

 

3.3. Sites de redes sociais  

 

A internet forneceu a base tecnológica necessária para o surgimento de sites 

de redes sociais. Kaufman (2012) entende que essa interação no ciberespaço 

corresponde à atual dinâmica da sociedade contemporânea, em que o tempo 

insuficiente limita os encontros presenciais. Defende ainda que as comunidades 

virtuais fortalecem a manutenção dos “laços fortes”, a sensação de proteção social e 

pertencimento. 

“Com uma variedade de contatos e recursos mais apropriados para atender as 

necessidades diversas” (KAUFMAN, 2012, p. 6), antes de se fazer um breve 

levantamento histórico do Facebook, considerada uma das maiores plataformas de 
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rede social do mundo, estudo desta dissertação, a definição de sites e redes sociais 

se faz necessária. 

Sítios, popularmente conhecido como sites ou websites, são um conjunto de 

hipertextos estruturado em formato de páginas da web de uma empresa, organização, 

grupo ou indivíduo. As páginas também designadas como “home page” ou “home” são 

acessíveis com um explorador (browser), como o Internet Explorer, Netscape e o 

Google Chrome (CARVALHO, ALCINO e SILVA, 2005).  

 

A facilidade de produção e de edição de documentos para a web 
(hiperdocumentos) foi decisiva para que isto acontecesse. É o primeiro 
espaço comunicacional democrático, permitindo que qualquer utilizador seja 
simultaneamente autor (CARVALHO, ALCINO & SILVA, 2005, p. 1). 

 
 

As primeiras análises de redes sociais confundem-se com a sociometria (braço 

matemático) e com estudos antropológicos e sociológicos (FRAGOSO, AMARAL e 

RECUERO, 2011). Partindo da dualidade matemática e sociológica, as autoras 

afirmam que as redes são mantidas pelas interações entre atores e por um sistema 

que preza a filiação ou associação. 

 Ao aprofundar a investigação sobre os nós (nodos), para se entender a 

interação e a dinâmica dos atores envolvidos, a rede social, de acordo com Fragoso, 

Amaral e Recuero (2011, p. 115), por si só, “já é uma metáfora estrutural.”  

 

Como as interações que são construídas entre os atores (por 
exemplo, os comentários em um blog e as mensagens trocadas no Twitter) e 
como aquelas que são proporcionadas e mantidas pelo sistema (por exemplo, 
“adicionar” alguém na sua lista de seguidores do Twitter ou “adicionar” um 
amigo no Orkut). (FRAGOSO, AMARAL e RECUERO (2011, p. 115). 

 
 

“As redes sociais virtuais atuam como “filtros humanos inteligentes”, 

organizando o excesso de informação e facilitando o processo de escolha dos 

indivíduos” (KAUFMAN, 2012, p. 15). 

Braga (2011) traçou um panorama sobre a interação no ciberespaço. Primeiro, 

os usuários se agregam a partir de um interesse em comum, definindo os conteúdos 

específicos àquele grupo. Ela conceitua essa expressão individual/coletiva de 

identidade como “apresentação do self”. 

Essa noção de comunidade virtual é assinalada pela desterritorialização e 

instantaneidade. “Ao mesmo tempo em que se reivindica para o espaço virtual 
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liberdade de expressão sem limites, existe também a necessidade de regras que 

possibilitem a convivência coletiva” (BRAGA, 2011, p. 99). 

Embora as comunidades virtuais já estivessem sendo experenciadas em 

alguns países do mundo há 50 anos, a era das redes sociais contemporâneas iniciou 

em 1997, com o SixDegrees, criado por Andrew Weinreich, quando a conexão ainda 

era discada.  

Criada para provar a teoria científica dos seis graus de separação, do professor 

de Harvard Stanley Milgram (1967), que fez experimento com remessa de cartas para 

analisar o grau de interconectividade entre indivíduos, SixDegrees foi a primeira rede 

a permitir a criação de perfis, listar amigos e enviar convites. No auge, chegou a ter 

mais de 3,5 milhões de usuários. Encerrou as atividades em 2001 por causa de 

dificuldades tecnológicas e financeiras. 

Nos anos seguintes, surgiram novas plataformas de relacionamento baseadas 

na ideia de Weinreich, como BlackPlanet, LiveJournal e AsianAvenue, em 1999; 

LunaStorm, MiGente, em 2000; Cyworld, Plaxo e Ryze, em 2001; Friendster, em 2003; 

Tribe.net, LinkedIn e MySpace, de 2003; Orkut e Facebook, de 2004; e Twitter, de 

2006.  

O Orkut, criado pelo turco Orkut Buyukkokten, propriedade do Google, foi 

lançado em janeiro de 2004, duas semanas antes do Thefacebook.com e popularizou 

a forma de se comunicar via plataformas digitais. Com sede na Califórnia, tinha como 

foco atrair o público norte-americano, no entanto, a rede conseguiu mais usuários no 

Brasil e na Índia do que nos Estados Unidos. Foi desativada em 30 de setembro de 

2014. 

 

3.4. O fenômeno Facebook 

 

Com a missão social de tornar as pessoas mais abertas e conectadas ao redor 

do mundo, um espaço virtual onde os indivíduos pudessem expressar a verdadeira 

identidade, paixões e opiniões, o Facebook foi lançado oficialmente com o nome de 

thefacebook.com em 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, então um jovem 

estudante de 20 anos do 2º ano de Ciência da Computação na Universidade Harvard, 

com a colaboração de seus companheiros de quarto, o brasileiro Eduardo Saverin e 
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os americanos Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes.8 Hoje, é 

considerada a maior rede social do mundo.  

O portal de estatísticas Statista, companhia germânica especializada em dados 

de mercado e consumidores, aponta que, no quarto trimestre de 2020, o site teve 

quase 2,8 bilhões de usuários ativos mensais no mundo todo, “acumulando um total 

de 3,3 bilhões de usuários, acessando qualquer um dos principais produtos da 

empresa Facebook: WhatsApp, Instagram e Messenger mensalmente.” E gerou 85,97 

bilhões de dólares americanos em receitas.9 

Um levantamento do About Facebook releva que são mais de 100 bilhões de 

mensagens e 1 bilhão de stories são compartilhados todos os dias.10 

No Brasil, levantamento recente de janeiro de 2021 mostra que a maioria dos 

usuários, aproximadamente 81,45 milhões, é composta por mulheres, com faixa etária 

predominante entre 13 e 34 anos.11 

Inicialmente, antes de o Facebook tornar-se um fenômeno de reconhecimento 

mundial, o fundador principal Mark Zuckerberg desenvolveu o programa 

CourseMatch, restrito aos alunos de Harvard, para a tomada de decisões de classe. 

Logo depois, criou o Facemash, permitindo aos estudantes escolher as fotos 

de pessoas bonitas da classe. O sucesso de uso desse programa foi tão alto a ponto 

de sobrecarregar os servidores da universidade, foi aí que Zuckerberg resolveu lançar 

o site thefacebook.com (Guia Essencial do Facebook, 2014) e (KIRPATRICK, 2011). 

O Thefacebook ficou limitado aos estudantes da Universidade de Harvard, mais 

tarde foi expandido para outras faculdades norte-americanas, na área de Boston, da 

Ivy League e da Universidade de Stanford (Guia Essencial do Facebook, 2014) e 

(KIRPATRICK, 2011). 

 

Quando começou a estendê-lo a outras faculdades, porém, passou a 
mostrar instintos estratégicos próprios de um CEO, bem como a disposição 
férrea de enfrentar a concorrência. A razão pela qual decidiu expandir 
primeiro para Columbia, Stanford e Yale, diz ele hoje, é que essas três 
universidades já tinham, cada uma, sua própria rede social. Era uma espécie 

 
8  KIRKPATRICK (2011) e GUIA Essencial Facebook (2014). 
9 STATISTA. Number of monthly active Facebook users worldwide as of 4th quarter 2020. Disponível 
em: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/>. 
Acesso em 1º fev. 2021. 
10 ABOUT FACEBOOK. Who we are. Company Info. Disponível em: < https://about.fb.com/company-
info/ />. Acesso em: 1º fev. 2021. 
11 STATISTA, Number of Facebook users in Brazil as of January 2021, by gender. Disponível em: < 
https://www.statista.com/statistics/866227/facebook-user-share-brazil-gender/>. Acesso em 1º fev. 
2021. 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://about.fb.com/company-info/
https://about.fb.com/company-info/
https://www.statista.com/statistics/866227/facebook-user-share-brazil-gender/
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de teste de mercado: lançar seu produto em um espaço já ocupado pela 
melhor concorrência que já existia (KIRPATRICK, 2011, p. 44). 

 
 

No fim de maio de 2004, informa Kirpatrick (2014), o site já operava em 34 

faculdades com alcance de quase 100 mil usuários. 

Em resumo, o site surge de uma problematização de Zuckerberg diante da falta 

de um “álbum de fotografias” on-line dos alunos. Por isso, desde sua origem aos dias 

atuais, todo o serviço disponibilizado pela plataforma gira em torno do perfil e das 

ações das pessoas (KIRKPATRICK, 2011). “É profunda e prioritariamente sobre 

pessoas; e uma plataforma para que elas obtenham mais da própria vida” (Idem, p. 

25). 

Foi projetado para melhorar os relacionamentos interpessoais – “amigos no 

mundo real, conhecidos e colegas de classe ou trabalho” (KIRKPATRICK, 2011, p. 

20). “Mudou a nossa forma de pensar, agir e viver. Ele também mudou as regras de 

protestos globais e permitiu que a comunicação chegasse a lugares onde ela antes 

não existia” (Guia Essencial do Facebook, 2014, p. 68).  

“Sendo uma forma de comunicação fundamentalmente nova, também produz 

efeitos interpessoais e sociais fundamentalmente novos (KIRKPATRICK, 2011, p. 15).  

Nesse sentido, de acordo com o autor, as relações em rede on-line são 

partilhadas em torno de uma experiência, um interesse, um problema e uma causa. 

“Isso pode acontecer em pequena ou grande escala – desde grupo de dois ou três 

amigos ou uma família de até milhões” (KIRKPATRICK, 2011, p. 15). 

 

As ideias no Facebook têm a capacidade de se espalhar pelos grupos 
e fazer com que grande número de pessoas tome conhecimento de algo 
quase simultaneamente, propagando de uma pessoa para outra e para 
muitas com uma facilidade rara – como um vírus, ou meme (KIRKPATRICK, 
2011, p. 15, 16 - 17). 

 

 

Assim, segundo Kirkpatrick (2011), a rede propôs aos indivíduos um poder 

maior de questionar as instituições sociais, configurando-se em editores, criadores, 

produtores e distribuidores do próprio conteúdo.  

“Essa interação surge essencialmente pelos comentários a perfis, pela 

participação em grupos de discussão ou pelo uso de aplicações e jogos. É um espaço 

de encontro, partilha, discussão de ideias” (PATRÍCIO E GONÇALVES, 2010, p. 594). 

“Ele é um meio conveniente de compartilhar fotos, vídeos e experiências; uma forma 
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divertida de ficar em contato com amigos que não vê ou não conversa com muita 

frequência; um jeito divertido de conhecer coisas novas” (GUIA ESSENCIAL 

FACEBOOK, 2014, p. 8). 

Os valores essenciais que regem a organização, descritos no portal da 

companhia, além de conectar pessoas do mundo todo, visam atender a diversidade e 

a inclusão do público.  Nesse sentido, são os princípios da empresa: 1) dar voz às 

pessoas; 2) criar conexão e comunidade; 3) tornar a tecnologia acessível a todos; 4) 

manter a proteção e a segurança dos dados pessoais; e 5) promover a oportunidade 

econômica, seja para o fortalecimento de um empreendimento, seja para a criação de 

empregos (ABOUT.FB, 2021). 

 A premissa social do Facebook se baseia na transparência inevitável e 

generalizada radical. Embora mantenha uma política de controle de privacidade, “para 

manter as pessoas seguras e evitar que causem danos umas às outras” (ABOUT.FB, 

2021), “a realidade é que nada no Facebook é de fato confidencial [...]. Quando as 

pessoas expõem seu comportamento real na rede, aumenta a probabilidade de que 

algo precipitado ou estúpido que façam se torne ‘público’” (KIRKPATRICK, 2011, p. 

220).  

Entretanto o site “decerto enfrentará reações frequentes, tanto dos usuários 

como de órgãos reguladores governamentais, à medida que sua política de 

privacidade evoluir” (Idem, ibidem, p. 218). 

Para criar um perfil no Facebook, é necessário entrar no site 

www.facebook.com e abrir uma conta com dados pessoais: nome e sobrenome, 

endereço de e-mail, data de nascimento e gênero. A inscrição é gratuita. 

 A etapa seguinte permite encontrar amigos por meio de pesquisa dos contatos 

do e-mail particular feita pelo Facebook e outras informações pessoais detalhadas, 

como cidade natal e formação acadêmica, configurações de privacidade, segurança 

e notificações. A escolha de uma foto para o perfil e a busca de amigos são 

ferramentas disponíveis a critério do usuário para detalhar ou não na configuração do 

perfil.  

O feed/timeline de notícias – a primeira página que o usuário vê ao entrar – é 

considerado a página mais importante do Facebook. Nela é possível visualizar as 

postagens mais recentes de amigos, grupos ou páginas curtidas. 
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Em novembro de 2010, pesquisas apontaram a rede como o segundo site mais 

visitado, depois do Google, ao operar em 75 idiomas, com alcance aproximado de 143 

milhões de americanos, ou seja, 46,8% da população. 

Fora dos Estados Unidos, o site atingia cerca de 75% de usuários ativos. 

Naquele ano, os países com maior número de usuários eram “Indonésia, Reino Unido, 

Turquia, França, Filipinas, Itália, Canadá, México, Índia e Alemanha” (KIRKPATRICK, 

2011, p. 25). 

Sem linearidade e com diversas possibilidades de interação, os sites de redes 

sociais podem ser entendidos como locais de representação das relações sociais 

contemporâneas, cada vez mais dinâmicas, instantâneas e visibilizadas, seja por meio 

da articulação de laços fortes ou de laços fracos virtuais. Com internautas ativos que 

curtem, compartilham e comentam seus respectivos posicionamentos políticos, 

históricos, sociais, culturais e ideológicos.  

O Facebook é a rede hoje mais utilizada no mundo e no Brasil. Pode-se afirmar 

que os grandes conglomerados jornalísticos brasileiros viram nessa plataforma um 

espaço para a recirculação da notícia, um nicho mercadológico, ideológico e 

adaptativo às estruturas dos fluxos comunicacionais. 

 

3.5. Folha de S.Paulo 

 

A Folha de S. Paulo foi fundada em fevereiro de 1921 por Olival Costa e Pedro 

Cunha com o nome de Folha da Noite. Em julho de 1925, quatro anos depois, surgiu 

a edição matutina, a Folha da Manhã. Vinte e quatro anos depois, em 1949, foi criada 

a Folha da Tarde. Em 1º de janeiro de 1960, as três edições se fundem e surge a 

Folha de S.Paulo.12  

Em sua linha editorial, estabelece como premissa ser um jornal crítico, 

pluralista, apartidário e independente. Como pluralista, a empresa entende que é 

necessário contemplar as diversas opiniões em proporções similares, “desatrelada de 

governos, oposições, doutrinas, conglomerados econômicos e grupos de pressão”.13 

Essa postura não exime o jornal também de emitir também a sua própria opinião, 

porém, sem renunciar ao fato noticioso. Como órgão apartidário, explica que o 

 
12 GRUPO FOLHA. História da Folha. Disponível em:  
<https://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml?fill=4>. Acesso em: 1º fev. 2021. 
13 GRUPO FOLHA. Linha editorial. Disponível em: < http://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-
editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml >. Acesso em 1º fev. 2021.  

https://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml?fill=4
http://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml
http://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml
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periódico interpela e problematiza “os poderes instituídos na esfera pública e privada, 

estendendo sua voz inquisitiva às mais diversas direções, inclusive a própria mídia”14.  

Dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC)15 apontam a liderança da 

Folha de S.Paulo em circulação média mensal de impresso e digital no Brasil, com a 

soma média de vendas de assinaturas de 329.394 exemplares diários, entre 

dezembro 2018 e dezembro 2019.16  

Durante o período, houve uma evolução em números absolutos de 18.717 em 

tiragens impressas e assinaturas digitais pagas, representando um aumento de 6%17. 

O site publica cerca de 160 notícias diárias. Em 2019, contou com audiência 

média de 22 milhões de visitantes únicos e 223 milhões de páginas visitadas por mês, 

segundo levantamento do Google Analytics18. 

A respeito do perfil de leitor, amostragem realizada pelo Target Group Index - 

Kantar Ibope, em 2018, dos 1.731 mil entrevistados na Grande São Paulo, aponta a 

composição de público 54% masculino e 46% feminino, em sua maioria, de classe B 

(43%) e C (40%), com predomínio de faixas etárias de 45 aos 54 anos (22%) e de 35 

aos 44 anos (20%)19. 

O Grupo Folha foi pioneiro em investir capital na internet, no fim dos anos 1990 

(FERRARI, 2003). Criado em 1995, inicialmente como FolhaWeb, tornou-se o primeiro 

site a divulgar notícias em tempo real. Um ano depois, por iniciativa de Luiz Frias, 

surge o portal Universo Online (UOL). Naquele mesmo período, fundem as empresas 

 
14 GRUPO FOLHA. Linha editorial. Disponível em: < http://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-
editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml >. Acesso em 1º fev. 2021. 
15 Em contato através de e-mail para obter os dados diretos ao IVC, a instituição apenas disponibiliza 
informações sobre a circulação impressa e digital dos jornais brasileiros aos associados do instituto 
ou a estudantes mediante a uma carta da instituição de ensino. Diante da indisponibilidade de tempo 
hábil necessário para essa solicitação, o levamento foi obtido através do Portal360, empresa 
jornalística digital.  De igual modo, é uma fonte confiável. 
16 PODER360. A evolução da circulação de jornais impressos e digitais no Brasil. Vendas de 
impressos diminui, já assinatura digital cresce. Atualizado em 3 de fev. de 2021. Disponível em: < 
https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-
brasil/>. Acesso em 16 fev. 2021. 
17 17 PODER360. A evolução da circulação de jornais impressos e digitais no Brasil. Vendas de 
impressos diminui, já assinatura digital cresce. Atualizado em 3 de fev. de 2021. Disponível em: < 
https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-
brasil/>. Acesso em 16 fev. 2021. 
18 GRUPO FOLHA. Site da Folha: o primeiro jornal brasileiro online. Disponível em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/institucional/folha_com.shtml?fill=8>. Acesso em 1º fev. 2021. 
19 UOL. Perfil do leitor. Disponível em: 
<http://www.publicidade.folha.com.br/folha/perfil_do_leitor.shtml>. Acesso em 1º fev. 2021. 
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Universo Online e Brasil Online, ambos do Grupo Abril, em Universo Online S.A. A 

Folha tem participação acionária indireta e minoritária.20 

Em 2010, com a reestruturação e unificação das redações do periódico 

impresso e virtual, a Folha Online passa a se chamar Folha.com e são lançados 

aplicativos. Dois anos depois, a Folha foi pioneira também no lançamento de 

jornalismo digital – paywall poroso, em que o acesso gratuito ao noticiário até certo 

limite de texto21.  

Em 2017, é lançada a versão mais recente do projeto editorial do jornal, com 

12 princípios. De forma sintetizada, são eles: 1) confirmação da notícia antes de 

publicá-la; 2) a prática de análise criteriosa e atualizada dos assuntos mais relevantes 

no Brasil e no mundo; 3) priorização de temas, de acordo com o interesse coletivo em 

detrimento do individual; 4) valorização do conhecimento que preze pelos direitos 

humanos e pela democracia representativa; 5) abordagem dos assuntos com 

disposição crítica e sem tabus; 6) cultivo à pluralidade dos fatos; 7) ponderação de 

argumentos; 8) resguardo do apartidarismo; 9) produção jornalística autônoma dos 

interesses econômicos; 10) estabelecimento de distinção do conteúdo noticioso e 

jornalístico; 11) rejeição à censura e outras agressões à liberdade de expressão; e 12) 

identificação e correção - com destaque - dos erros de informações cometidos22. 

Em 2018, a Folha lança a quinta edição revisada e ampliada do Manual da 

Redação, “com a inclusão de temas como comportamento profissional nas redes 

sociais e enfrentamento das 'fake news'”23. 

A família Frias controla o conglomerado Grupo Folha, composto por periódico 

diário Folha de S.Paulo, site noticioso www.folha.com.br, instituto de pesquisa 

DataFolha,  agência de notícias Folhapress,  parque gráfico CTG-F, empresa de 

logística Transfolha, FolhaGráfica e a empresa SPDL de distribuição e logística, em 

parceria com o jornal O Estado de S. Paulo. 

Com relação às redes sociais, embora uma ferramenta importante para 

amplificação da notícia e integração com o público leitor, a Folha pondera: 

 
20 GRUPO FOLHA. História da Folha. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml?fill=4>. Acesso em: 1º fev. 2021. 
21 GRUPO FOLHA. História da Folha. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml?fill=4>. Acesso em: 1º fev. 2021. 
22 GRUPO FOLHA. Linha editorial. Disponível em: < http://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-
editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml >. Acesso em 1º fev. 2021.  
23 GRUPO FOLHA. Linha editorial. Disponível em: < http://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-
editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml >. Acesso em 1º fev. 2021.  
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[...] poderiam ser um ambiente sobretudo de convívio e intercâmbio, são 
programadas de tal modo que estimulam a reiteração estéril de hábitos e 
opiniões preexistentes. Os algoritmos que garantem índices elevados de 
audiência para as multinacionais do oligopólio são os mesmos que alimentam 
o sectarismo e a propagação de inverdades.24 

 

  
 Com recorte ao sítio Facebook, a página @folhadesp foi criada em 29 de março 

de 2010. Até o dia 17 de fevereiro de 2021, possuía 5.646.805 curtidas e 5.523.119 

seguidores25. De acordo com a empresa, a participação na rede social tem como 

intuito receber a opinião do público leitor.  

 

3.6. O Globo 

 

 A primeira edição do vespertino carioca O Globo circulou no dia 29 de julho de 

1925, tendo à frente o jornalista fundador Irineu Marinho. A data marca também a 

fundação de sua primeira redação, na Rua Bittencourt Silva, na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Um dos princípios do editorial, que permanece até hoje, segundo o acervo 

digital do Grupo é a “busca pela notícia em todos os setores da cidade [do Rio de 

Janeiro]”26 

 Com o advento da informatização, entre 1985 e 1986, a empresa passou por 

uma profunda estruturação física com a implantação de uma rede de computadores. 

 Em 29 de julho de 1996, para marcar as comemorações de fundação do jornal, 

foi lançado o site O Globo ON, com a proposta de dinamizar e reforçar a identidade 

do jornal. Nos anos seguintes, foram implementadas outras plataformas digitais, em 

destaques o surgimento da edição digital do periódico, em 2006, e o site para celular, 

em 2007.  

 

Em 2009, o aplicativo Eu-Repórter iPhone, O Globo Kindle e o site 
Rio Show. Em 2010, os aplicativos O GLOBO iPad e O Globo Notícias iPhone 

 
24 GRUPO FOLHA. Linha editorial. Disponível em: < http://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-
editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml >. Acesso em 1º fev. 2021.  
25 FACEBOOK. Folha de S.Paulo. Disponível em 
<https://www.facebook.com/pg/folhadesp/about/?ref=page_internal >. Acesso em 17 fev. 2021. 
26 O GLOBO. A história do jornal O Globo desde a sua fundação – Memória. 25 de julho: O Globo é 
lançado. Disponível em: <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-eacute-
lanccedilado-9196292>. Acesso em 17 de fev de 2021. 
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e Android. Em 2012, Globo a Mais, o site Ela Digital e o site Patricia Kogut. 
Em 2013, o aplicativo VaiRio iPhone e Android, além do E-books O Globo.27 

 

Como regras e princípios, a empresa reforça ser um jornal apartidário e que 

quaisquer fatos e pessoas podem ser fontes de produção de conhecimento e 

informação, exemplificando: 

 

O veículo cujo objetivo central seja convencer, atrair adeptos, 
defender uma causa, faz propaganda. Um está na órbita do conhecimento; o 
outro, da luta político-ideológica. Um jornal de um partido político, por 
exemplo, não deixa de ser um jornal, mas não pratica jornalismo, não como 
aqui definido: noticia os fatos, analisa-os, opina, mas sempre por um prisma, 
sempre com um viés, o viés do partido. E sempre com um propósito: o de 
conquistar seguidores. Faz propaganda. Algo bem diverso de um jornal 
generalista de informação: este noticia os fatos, analisa-os, opina, mas com 
a intenção consciente de não ter um viés, de tentar traduzir a realidade, no 
limite das possibilidades, livre de prismas. Produz conhecimento. O Grupo 
Globo terá sempre e apenas veículos cujo propósito seja conhecer, produzir 
conhecimento, informar.28 

 
 

O Globo afirma ainda a defesa de valores democráticos, demonstrados em livre 

iniciativa, liberdades individuais, direitos humanos, república, avanço da ciência, 

preservação da natureza e liberdade de expressão29. Destaca também a busca 

constante da isenção, correção e agilidade como os atributos essenciais da 

informação. 

Dados levantados pelo InfoGlobo informam que o jornal possui 1.194 mil 

eleitores, sendo 50% dele de classe B. Com relação ao gênero, há uma ligeira 

equiparação, sobressaindo os leitores masculinos, com 52%, e leitoras femininas, com 

48%. Trinta e nove porcento possuem ensino superior e seu público maior está na 

faixa etária acima de 60 anos30. 

O Globo ocupa o segundo lugar, depois da Folha, em assinaturas de versões 

impressas e digitais, entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, segundo dados 

colhidos. O Instituto Verificador de Comunicação (IVC) aponta que o jornal teve uma 

média total de 333.773 de vendas durante o período mencionado. Em números 

 
27 O GLOBO. A história do jornal O Globo desde a sua fundação – Memória. 25 de julho: O Globo é 
lançado. Disponível em: <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-eacute-
lanccedilado-9196292>. Acesso em 17 de fev de 2021. 
28O GLOBO. Princípios editoriais do Grupo Globo. Disponível em: < 
https://oglobo.globo.com/principios-editoriais/?diante-do-publico >. Acesso em 17 fev. 2021 
29 Idem, ibidem 
30 INFOGLOBO. Hábitos de consumo de leitores. Disponível em: < 
https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/ProdutosDetalhe.aspx?IdProduto=91>. Acesso em 17 de fev. 
2021. 
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absolutos, a evolução foi de 18.729, o que corresponde a um aumento de 5,9% em 

tiragens impressas e assinaturas digitais.31 

A família Marinho controla o Grupo O Globo, considerado o maior 

conglomerado do Brasil e da América Latina. Integram as empresas subsidiárias Rede 

Globo, Canais Globosat, Portal Globo.com, Infoglobo, Editora Globo, Edições Globo 

Condé Nast, Sistema Globo de Rádio, Som Livre e Zap Imóveis, e a mantenedora 

Fundação Roberto Marinho. 

 No Facebook, o @jornaloglobo compreende a página como um espaço aberto 

para trocar ideias com os internautas sobre política, economia, cotidiano e 

entretenimento, sempre prezando pelo respeito às diversidades de opiniões.32 

 

Aqui, postamos notícias que podem nos fazer rir, chorar, inspirar e 
indignar. Queremos a sua opinião, sempre. O debate é necessário e saudável 
e nos ajuda a compreender o que vocês pensam e o que desejam. Discordar 
faz parte, mas pedimos que as manifestações sejam pautadas pelo respeito 
ao outro. Afinal, ninguém gosta de ler ataques pessoais, palavras obscenas, 
textos comerciais e spam. Por isso, comentários contendo insultos, 
difamações e links que não estejam relacionados ao assunto discutido no 
post estão sujeitos à avaliação da equipe de Mídias Sociais e podem ser 
deletados.33 

 

 

 Até o dia 17 de fevereiro de 2021, data de acesso à fanpage, o jornal possuía 

5.638.108 curtidas e 5.717.743 seguidores. 

 O Globo não expôs a data de criação da página. O recurso de busca permitiu 

entender ligeiramente a matéria “Dilma declara patrimônio de R$ 1,06 milhão e Serra 

de R$ 1,04 milhão ao registrarem candidaturas no TSE”, de 5 de julho de 2010, como 

a primeira publicação partilhada na rede social. 

 

3.7. O Estado de S. Paulo 

 

 O Estado de S. Paulo, conhecido popularmente como O Estadão, é o mais 

antigo jornal em circulação na capital paulista. Em seu nome original “A Província de 

 
31 PODER360. A evolução da circulação de jornais impressos e digitais no brasil. Vendas de 
impressos diminui, já assinatura digital cresce. Atualizado em 3 fev. de 2021. Disponível em: < 
https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-
brasil/>. Acesso em 16 fev. 2021. 
32 FACEBOOK. O Globo. Disponível em: < https://www.facebook.com/jornaloglobo />. Acesso em 10 
fev. 2021.  
33 FACEBOOK. O Globo. Disponível em: < https://www.facebook.com/jornaloglobo />. Acesso em 10 
fev. 2021.  
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S. Paulo”, a primeira edição surgiu em 4 de janeiro de 1875, quando o Brasil ainda 

permanecia sob domínio do Segundo Império e a imprensa era marcada pela sua 

segunda fase. Em 1890, com o advento de uma nova nomenclatura para as unidades 

da federação da República, receberia a designação usada até os dias atuais.34 

 O jornal foi fundado por 16 pessoas reunidas por Manoel Ferraz de Campos 

Salles e Américo Brasiliense, baseando-se em ideais de grupos republicanos. 

 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o jornal alcançou prestígio nacional 

com o aumento da tiragem. Quando o então redator-chefe Francisco Rangel Pestana, 

um dos fundadores do periódico, se afastou para trabalhar no projeto da Constituição 

brasileira, o jovem redator Júlio de Mesquita assumiu efetivamente a direção. Desde 

então, a família Mesquita encabeça o conglomerado midiático tendo atualmente o 

presidente Francisco Mesquita Neto à frente do Grupo. 

 Em artigo de opinião, publicado em 12 de março de 2019, se explica “A missão 

do ‘Estado’”35, nesses 146 anos de história, enfatizando-se o comprometimento do 

periódico com o apartidarismo, a independência e a democracia representativa. “A 

imparcialidade necessária para o exercício dessa liberdade não significa, contudo, que 

o jornal silencie ou deixe de defender o que acredita ser o certo diante do malfeito e 

do arbítrio”.36  

 O compromisso selado com a sociedade brasileira é ressaltado com a atuação 

simbólica e histórica em defesa da abolição e instauração dos princípios republicanos, 

ocorrida em 1888. Tal reforço do posicionamento mostra um viés tradicional do jornal.  

  Em 28 de maio de 2000, o Grupo Estado lança oficialmente o portal 

estadao.com.br, reunindo todos os conteúdos produzidos pelos periódicos O Estado 

de S. Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, Rádio Eldorado e Listas Oesp 

Estadão.37  

Em 2007, o site passa por uma importante reformulação. Segundo a empresa, 

a proposta de layout claro e dinâmico privilegia a interatividade do leitor. “O projeto de 

mudança foi motivado pela ideia de reforçar, na internet, o perfil de jornalismo 

 
34 O ESTADO DE S.PAULO. Histórico. Disponível em: 
<https://www.estadao.com.br/historico/print/resumo.htm >. Acesso em 17 fev. 2021. 
35 ESTADÃO. (Opinião). A missão do ‘Estado’ Disponível em: < 
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-missao-do-estado,70002751686>. 
Acesso em: 17 fev. 2021 
36 Idem, ibidem 
37 ESTADÃO. (Acervo). História do Grupo Estado nos anos 2000. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_2000.shtm >. Acesso em 17 fev. 2021. 
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abrangente, ágil e confiável que é a marca do Grupo Estado. Algumas das novidades 

foram os podcasts, a TV Estadão e as TAGs” (ACERVO ESTADO, 2000). 

Em março de 2010, o portal é redesenhado, com a ampliação de conteúdos em 

vídeo e áudio, interação com os leitores e a conexão com as redes sociais e 

comunidades virtuais. No mesmo ano, em julho, são lançados aplicativos para iPad, 

passando por diversas versões. Em agosto de 2011, lança a versão de conteúdo para 

androids.38 

Em 23 de maio de 2012, digitaliza na íntegra todo o acervo de 2,4 milhões de 

páginas publicadas desde 1875. Em 2014, lança a assinatura digital e aplicativo para 

dispositivos móveis, com recursos multimídias. Em 2015, lança novo portal para 

dispositivos móveis, “com recursos inovadores de leitura e ferramentas que permitem 

ao leitor personalizar a navegação”.39 

Conforme o acervo digital do periódico, dos anos 2000 a 2015, nota-se uma 

profunda e rápida atualização dos recursos tecnológicos noticiosos, seja em 

modernização, seja em abrangência. 

Em razão da polaridade político-ideológica reafirmada, sobretudo, em redes 

sociais, no dia 23 de agosto de 2020, o Estadão lançou a campanha multiplataforma 

– englobando site, celular, tablet, impresso, podcasts e rádio - “Vem pensar com a 

gente”, com intuito de ouvir e trocar “ideias com seus leitores, oferecendo a curadoria 

de informação como ponto inicial para o diálogo social”40.  

Ao reforçar a credibilidade histórica do periódico, as aspas de seus 

representantes no decorrer do texto resumem também a concentração de esforços de 

atualização constante dos mecanismos virtuais, onde parte considerável do leitor se 

concentra hoje. 

 

“A nossa missão é oferecer à sociedade brasileira informação correta, 
atualizada e criar um diálogo aberto sobre os principais temas da nossa 
atualidade”, diz o executivo. “Em um cenário tão desafiador como o atual, o 

 
38 ESTADÃO. (Acervo). História do Grupo Estado nos anos 2010. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_2010.shtm >. Acesso em 17 de fev. 2021. 
39 ESTADÃO. (Acervo). História do Grupo Estado nos anos 2010. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_2010.shtm >. Acesso em 17 de fev. 2021. 
40 ESTADÃO. (Economia). Nova campanha do ‘Estadão’ convida o leitor para debater grandes temas. 
Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-
o-leitor-para-o-debate,70003408314>. Acesso em 17 fev. 2021. 

https://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_2010.shtm
https://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_2010.shtm
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-o-leitor-para-o-debate,70003408314
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-o-leitor-para-o-debate,70003408314
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jornalismo tem um papel importante na construção da história do País.” (João 
Caminoto, diretor de Jornalismo do Grupo Estado).41 
 
“A profunda transformação na forma que a sociedade gera e consome 
conteúdo fez com que o Estadão se tornasse multiplataforma. Queremos 
construir uma relação, um diálogo com a sociedade brasileira nas diferentes 
formas em que nosso jornalismo é acessado.” (Francisco Mesquita, diretor-
presidente do Grupo Estado).42 
 
 

O perfil dos leitores do jornal impresso é composto por 63% de homens e 37% 

de mulheres. Na composição econômica, 50% são das classes A e B e 27% têm 

ensino superior. É considerado ainda o principal periódico em penetração mobile em 

todo o Brasil, com mais de “31,4 milhões de visitantes únicos no Portal e 83,6 milhões 

em page views, sendo 47,2 milhões de visualizações via mobile e 35,1 milhões, via 

desktop.”43 

O Estadão ocupa o terceiro lugar em vendas de assinaturas impressas e 

digitais, atrás da Folha e de O Globo, respectivamente. Entre dezembro de 2018 e 

dezembro de 2019, o IVC totalizou a média de 245.482 exemplares diários vendidos 

durante o período pelo jornal. Em números absoluto, a evolução foi de 6.046 (2,5%) 

das circulações.44 

Em específico no Facebook, o @estadao possui 3.659.766 curtidas e 3.669.247 

seguidores, em pesquisa realizada no dia 17 de fevereiro de 2021. Na rede social, 

destaca o lema: “um espaço de participação e debate”45. Na fanpage, o Estadão não 

pontua o dia da criação da página. No ícone de busca, a matéria compartilhada em 6 

de abril de 2010, intitulada “Dilma pede que PMDB e PT acertem palanque único em 

Minas Gerais”, provavelmente assinala a primeira participação do periódico na rede 

social. 

 
41 ESTADÃO. (Economia). Nova campanha do ‘Estadão’ convida o leitor para debater grandes temas. 
Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-
o-leitor-para-o-debate,70003408314>. Acesso em 17 fev. 2021. 
42 ESTADÃO. (Economia). Nova campanha do ‘Estadão’ convida o leitor para debater grandes temas. 
Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-
o-leitor-para-o-debate,70003408314>. Acesso em 17 fev. 2021. 
43 ESTADÃO. (Media Lab). Quem somos. Disponível em: < 
http://patrocinados.estadao.com.br/medialab/about-me/>. Acesso em 17 fev. 2021. 
44 PODER360. A evolução da circulação de jornais impressos e digitais no brasil. Vendas de 
impressos diminui, já assinatura digital cresce. Atualizado em 3 de fev. de 2021. Disponível em: < 
https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-
brasil/>. Acesso em 16 fev. 2021. 
45 FACEBOOK. Estadão. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/pg/estadao/about/?ref=page_internal >. Acesso em 17 fev. 2021. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-o-leitor-para-o-debate,70003408314
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-o-leitor-para-o-debate,70003408314
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-o-leitor-para-o-debate,70003408314
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-campanha-do-estadao-chama-o-leitor-para-o-debate,70003408314
http://patrocinados.estadao.com.br/medialab/about-me/
https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-brasil/
https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-brasil/
https://www.facebook.com/pg/estadao/about/?ref=page_internal
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Fazem parte do Grupo Estadão ou Grupo OESP o jornal O Estado de S. Paulo, 

a Agência Estado, a Eldorado FM, a TV Eldorado e a Gravadora Eldorado. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A proposta metodológica desta pesquisa circunscreve a análise da 

representação simbólica de Dilma Rousseff no discurso jornalístico, por meio das três 

cenas de enunciação (metáfora teatral) da Análise do Discurso, como explicam 

Maingueneau (1993, 1998, 2013) e Maingueneau e Charaudeau (2014):  

• a cena englobante (refere-se ao tipo de discurso; certo espaço-temporal 

instituído); 

• a cena genérica (são os gêneros do discurso particulares);  

• e a cenografia (próprio discurso).  

As duas primeiras cenas formam um quadro cênico do texto. A cenografia, por 

seu turno, implica um processo de enlaçamento paradoxal: 

 

[...] não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o discurso 
aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já construído e 
independente dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para 
construir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala 
(MAINGUENEAU, 2013, p. 97-98). 

 

Tais proposições de cenas e ethos foram introduzidas pelo linguista francês 

Dominique Maingueneau. 

O ethos remete à imagem construída pelo locutor/enunciador, através da 

enunciação46 ou do discurso. Em outras palavras, por meio de uma enunciação é 

revelada a personalidade do enunciador, isso leva o coenunciador a dar um corpo/um 

ethos ao que lhe é conferido (MAINGUENEAU, 2013).  

 

 O coenunciador incorpora e assimila, desse modo, um conjunto de 
esquemas que definem para um dado sujeito, pela maneira de controlar o seu 
corpo, de habitá-lo, uma forma específica de se inscrever no mundo. Essas 

 
46 Enunciação é a “relação entre a língua e o mundo: por um lado permite representar os fatos no 
enunciado, mas por outro, constitui por si mesma um fato, um acontecimento único definido no tempo 
e no espaço” (MAINGUENEAU, Dominique e CHARAUDEAU, Patrick, 2014, p. 193) 
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incorporações permitem a constituição de um corpo, o da comunidade 
(MAINGUENEAU, 2013, p. 109). 

 

Nesse sentido, há uma interatividade entre o enunciador e o coenunciador47.  

Foucault (2008) define enunciado como uma função: 

 

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de 
relações entre elementos variáveis, autorizando assim um número talvez 
infinito de modelos concretos); é uma função de existência que pertence, 
exclusivamente, aos signos e a partir da qual se pode decidir, em seguida, 
pela análise ou pela intuição, se eles "fazem sentido" ou não, segundo que 
regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos e que espécie de ato 
se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita) (FOUCAULT, 2008, 
p. 98). 

 
 

 Nas palavras de Maingueneau (2013, p. 22), “todo ato de enunciação é 

fundamentalmente assimétrico” porque, segundo ele, quem interpreta um enunciado 

reconstrói um sentido daquilo que foi produzido, mas nada garante que a reconstrução 

se assemelhe com as representações do enunciador.  

 Ainda segundo o linguista francês, “compreender um enunciado não é somente 

referir-se a uma gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer 

hipóteses, raciocinar, construindo um contexto que não é um dado preestabelecido e 

estável” (MAINGUENEAU, 2013, p. 22). 

Nesse sentido, a Análise do Discurso propõe uma abordagem de caráter 

interdisciplinar – de forma que o leitor possa estabelecer parâmetros de comparação 

e elencar diversas áreas do conhecimento, como a linguística, política, história, 

sociologia, psicologia e comunicação. Contrapõe a base ‘racional’ e ‘objetiva’ de 

origem francesa e alemã, a qual institui como regra a pesquisa em apenas arquivos 

oficiais de informação para o enquadramento das humanidades na lógica empírica, 

materialista e mecanicista.  

Os primeiros estudos nos países francófonos, dos anos 1970, concebiam a AD 

como uma extensão da linguística no domínio do discurso, articulando estudos 

teóricos da língua, da psicanálise e das ideologias (MAZIÈRE, 2007). 

A partir dos anos 1980 e 1990, o discurso de vertente francesa passou por 

profundas transformações teóricas que permitiram ampliar as abordagens linguísticas 

 
47 O coenunciador é o ouvinte/leitor, alvo de intenção comunicativa do enunciador. 
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do corpus48 , ao incluir textos de diferentes áreas, por exemplo, os midiáticos, além do 

aprofundamento das análises de conteúdo, enunciação e do sujeito do discurso 

(CHAREAUDEAU e MAINGUENEAU, 2014, p. 42). 

Para a composição do corpus desta investigação foram escolhidas uma 

postagem de cada um dos periódicos, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O 

Globo, compartilhadas em suas respectivas páginas na rede social Facebook, no dia 

12 de maio de 2016. 

  A data emblemática remete à autorização do Senado para abertura do 

processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, fato que determinou o seu 

afastamento por 180 dias da autoridade máxima do Executivo e notificou o seu vice-

presidente, Michel Temer, a assumir o cargo interinamente. 

Os títulos das notícias ou as manchetes postadas na rede têm o intuito de 

estimular o leitor a visitar o portal on-line do jornal para a leitura das matérias. Como 

critério de análise, são os enunciados que retratam a representação do afastamento 

de Dilma: 

1) Após quase 20 horas de debates, senadores encerram discussão em 

sessão de afastamento de Dilma (O Estado de S. Paulo, via Política, 

12/05/2016). 

2) Senado afasta Dilma Rousseff, e Temer assume a presidência nesta quinta 

(Folha de S.Paulo, via Poder, 12/05/2016). 

3) Senado afasta Dilma por 55 votos a 22 (O Globo, via Brasil, 12/05/2016). 

No dia 31 de agosto de 2016, o Senado aprovou por meio de votação em 

plenário a cassação de mandato de Dilma Rousseff. Mais três publicações dos 

periódicos Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo foram selecionadas 

para retratar o dia.  

1) Caiu: Dilma Rousseff é afastada da Presidência da República; acompanhe 

sessão ao vivo (O Estado de S. Paulo via TV Estado, 31/08/2016). 

 
48 Em AD, o corpus marca uma relação com o período sócio-histórico e os aspectos da ideologia 
dominante, é um conjunto estanque de textos ou um conjunto de dados prévios o qual o interdiscurso 
e exterior irrompem no intradiscurso, dando lugar a uma interação dinâmica (MAZIÈRE, 2007) 
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2) Impeachment de Dilma é aprovado por 61 votos a 20 (O Globo via Blog, 

31/08/2016). 

3) Senado aprova impeachment de Dilma Rousseff (Folha de S.Paulo via 

Poder, 31/08/2016) 

A escolha dos três jornais se deve ao fato de serem considerados os mais 

influentes e de maior circulação de versões impressas e digitais no país. Os dados do 

Instituto Verificador de Comunicação (IVC),49 atualizado em 3 de fevereiro de 2020, 

apontam a liderança da Folha com 329.394 em tiragens médias de impressos e 

assinaturas digitais pagas, entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Em seguida, 

O Globo ocupa o ranking com 333.773 vendas médias de exemplares. Em terceiro, O 

Estadão com 245.482. 

Com relação ao Facebook, levou-se em consideração a participação ativa dos 

coenunciadores, por meio de curtições, comentários ou compartilhamentos, em 

postagens feitas por esses jornais. O jornalismo, nesse sentido, não é mais o 

centralizador da notícia. As chamadas permitem trocas espontâneas e mútuas entre 

os usuários da rede social.  

Conforme elucida Maingueneau (2013, p. 82), “o mídium não é um simples 

meio, um instrumento para transportar uma mensagem estável [...]. É também “o 

conjunto do circuito que organiza a fala.” Nesse sentido, segundo o pesquisador, o 

advento da informação tecnológica revolucionou a forma textual e a interação 

consumista.   

Diante de centenas de comentários, até pelo tempo escasso para a produção 

desta dissertação, serão analisadas apenas as sete primeiras manifestações públicas 

dos leitores em cada uma das postagens selecionadas, número razoável para traçar 

uma síntese sobre o posicionamento ideológico, político, social, histórico e cultural dos 

coenunciadores. 

As fotos das manchetes também serão analisadas, até porque, em AD, a 

imagem também é uma prática discursiva. 

 
49 PODER360. A evolução da circulação de jornais impressos e digitais no brasil. Vendas de 
impressos diminui, já assinatura digital cresce. Atualizado em 3 de fev. de 2021. Disponível em: 
<https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-
brasil/>. Acesso em 16 fev. 2021. 

https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-brasil/
https://www.poder360.com.br/midia/a-evolucao-na-circulacao-de-jornais-impressos-e-digitais-no-brasil/
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Assim, a análise propõe interpretar os efeitos de sentido50 de representação 

simbólica da relação de gênero no discurso jornalístico e seu impacto ao público leitor, 

uma vez que os conglomerados midiáticos não são isentos de posicionamentos 

político-ideológicos. 

É como se estabelece esse contrato social de formação midiática entre o 

jornalista, visto como o mediador e intérprete da informação (LAGE, 1996) e o alvo 

interativo ou emotivo (CHARAUDEAU, 2010).  Inclusive para ampliar a reflexão quanto 

ao papel social da imprensa, maior difusora de notícias na sociedade brasileira, na 

formação educativa de seu público. 

 

 

5. DILMA NO FACEBOOK: ANÁLISES DOS CORPORA 

 

 Conforme já argumentado, nesta pesquisa adotou-se a cena de enunciação 

(englobante, genérica e cenografia) e o ethos discursivo propostos por Maingueneau 

para análise dos corpora.  

Pelo próprio limite de tempo para as verificações, foram contemplados alguns 

aspectos da fundamentação teórica expostos nos capítulos anteriores. Entretanto, as 

conceituações apresentadas são necessárias para melhor compreensão reflexiva a 

ser aprofundada em estudos posteriores. 

 
50 É o termo mais adequado usado em AD para expressar a variedade de valores em um contexto 
discursivo (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2014), reforçando que “o analista de discurso não é 
uma pessoa neutra. Nunca. Vimos que ele deve assumir uma posição quanto à língua, uma posição 
quanto ao sujeito” (MAZIÈRE, 2007, p. 23) 
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5.1. 12 maio de 2016: afastamento  

5.1.1. Enunciado 1 - Estadão 

 

Fonte: www.facebook.com (O Estado de S. Paulo via Política, 12/05/2016) 
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Nessa cena de enunciação, o discurso jornalístico (cena englobante) é do jornal 

O Estado de S. Paulo, dirigido ao coenunciador, seu leitor, no site de rede social 

Facebook (cena genérica).  

No que se refere à cenografia, o enunciado “Após quase 20 horas de debates, 

senadores encerram discussão em sessão de afastamento de Dilma...”, os primeiros 

efeitos de sentido observados ao ler a manchete dão a entender que a decisão pelo 

afastamento da presidenta, no dia 12 de maio de 2016, foi um processo árduo e 

trabalhoso, em virtude das “quase 20 horas de debates”, com enfrentamentos. 

A expressão “senadores” pode remeter à formação parlamentar 

majoritariamente masculina, branca e de classe média. Ao mesmo tempo, a inferência 

direta a Dilma, e não ao cargo enquanto presidenta, é como se ela já não fizesse mais 

parte da chefia do Poder Executivo. 

Não há imagem fotográfica, um espaço vazio acompanha o título; sugere-se, 

que, nesse ínterim, entre o encerramento da votação no Plenário do Senado pelo 

afastamento de Dilma e a nomeação oficialmente interina do vice-presidente Michel 

Temer, o Brasil está sem chefe de Estado.   

Na página do Estadão no Facebook, na parte superior, um trecho curto faz a 

abertura ou complementa a manchete: “Votação teve 55 votos pelo afastamento, um 

a mais do que os 54 que serão necessários para o impeachment, na votação que 

ocorrerá ao fim do prazo de 180 dias”. Supõe-se que a impugnação do mandato já é 

algo dado. 

Ao acessar o portal, a matéria escrita por Gustavo Porto, Ricardo Brito, Luísa 

Martins e Isabela Bonfim e publicada na seção Política51 faz um recorte sobre o 

processo de votação pelo afastamento de Dilma Rousseff da Presidência da 

República, por até 180 dias. 

Na linha fina, “Antes da votação, relator do processo, senador Antonio 

Anastasia faz a defesa pela admissibilidade, e o ministro da Advocacia Geral da União, 

José Eduardo Cardozo, defenderá a presidente”, três pontos importantes devem ser 

considerados: 

 
51 O Estado de S. Paulo (Política). Após quase 20 horas de debates, senadores encerram discussão 
em sessão de afastamento de Dilma. Brasília, 16 mai. 2016. Disponível em: 
<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-quase-20-horas-de-debates--senadores-
encerram-discussao-em-sessao-de-afastamento-de-dilma,10000050692>. Acesso em 10 fev. 2021. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-quase-20-horas-de-debates--senadores-encerram-discussao-em-sessao-de-afastamento-de-dilma,10000050692
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-quase-20-horas-de-debates--senadores-encerram-discussao-em-sessao-de-afastamento-de-dilma,10000050692
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Em primeiro lugar, o substantivo abstrato “admissibilidade” exprime o 

posicionamento de Anastasia (PSDB-MG), de forma incisiva e factual - em grau 

máximo -, favorável ao processo de investigação contra Dilma. Em contraposição, 

cabe ao jurista - filiado ao Partido dos Trabalhadores - defender a “presidente” no 

futuro.  

Em segundo, a Lei Federal 2.749, de 2 de abril de 1956, sancionada pelo então 

presidente Juscelino Kubitschek, diz que desde que se obedeça “aos tradicionais 

preceitos pertinentes ao assunto e consagrados na lexicologia do idioma”52, a 

denominação genérica é variável para o agente público.  

Nos primeiros anos, após o início de seu mandato, Dilma Rousseff emitiu o 

Decreto de Lei nº 12.605, de 3 de abril de 2012, publicado no Diário Oficial da União, 

o que determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou 

grau em diplomas. Assim, o termo “presidenta” passou a ser adotado por Dilma após 

sua posse, “rompendo com 121 anos de uma tradição de homens a comandar a 

república” (ARGOLO e RUBIM, 2018, p. 14). 

Partindo do entendimento de que “presidenta” se encontra dicionarizado antes 

do decreto federal e que gramáticos e dicionaristas considerem o uso correto do 

sintagma, se instaurou uma polêmica na sociedade quanto à legitimidade ou não 

desse vocábulo. Boa parte da imprensa brasileira – sobretudo os conglomerados 

jornalísticos – opta por usar o termo masculino para representar ambos os gêneros, 

com o argumento de “sua parcialidade” (ARGOLO e RUBIM, 2018, p. 14). 

Em artigo intitulado “Presidente/Presidenta: uma abordagem discursiva da 

variação linguística”, a autora Danielle Paiva Dantas (2017) afirma que os órgãos de 

imprensa já usavam o termo “presidenta”, antes da ascensão de Dilma ao poder. Eis 

os exemplos:  

 

[...] o jornal Folha de S. Paulo, em 1996 (“Secretária de Turismo de Alagoas 
e presidenta da Fundação”), 1997 (“Segundo a presidenta da CPI, deputada 
Ideli Salvatti”), 2003 (“A presidenta da CDU e líder da bancada parlamentar, 
Angela Merkel, já deixou claro que seu partido não se dispõe a salvar a 
situação para o governo de Berlim”) etc. O Estadão (em 2004: “Empresária 
de Shakira era presidenta da companhia”; em 2008: “disse a presidenta da 
Plataforma, Maribel Palácios"...), o Correio Brasiliense etc (DANTAS, 2017, 
p. 05). 

 
52 PLANALTO. Presidência da República – Casa Civil – subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 
2.749, de 2 de abril de 1956. Da norma ao gênero dos nomes designativos das funções públicas. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2749.htm >. Acesso em 17 fev. 
de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2749.htm
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A resistência mais incisiva ocorre depois de Dilma assumir a presidência. A 

dificuldade de esses veículos em aceitar a expressão específica referente ao gênero 

feminino, por conta de uma condição histórica patriarcal de ocupação masculinizada 

de espaços públicos, reforça ainda a ideia de que o “sexo frágil” deve se masculinizar 

para o exercício de funções externas ou, como argumentam Argolo e Rubim (2018, p. 

14), “quem a substitui busca apagar, desde a linguagem até as marcas que podem 

condensar a memória da sua presença”. 

 Por fim, os comprometimentos resguardados pelo Estadão de “imparcialidade, 

apartidarismo e independência”53 para obter a credibilidade do coenunciador, são 

expressos pelo discurso direto (DD) sem aspas, “indicando que não é responsável 

pelo enunciado” (MAINGUENEAU, 2013, p. 179), afinal, quem é favorável veemente 

pelo afastamento de Dilma é o senador relator; e o ministro da AGU a defenderá. 

 No Facebook, a postagem teve 2,4 mil curtidas, 114 comentários e 307 

compartilhamentos. As fotos de perfis dos sete primeiros coenunciadores remetem a 

homens brancos. Os seis primeiros enunciados reproduzidos são favoráveis à decisão 

do Senado.  

 Termos em letras maiúsculas em alguns dos comentários, como “a praga”, 

“herança maldita” e “acabou, é tetra”, soam como um grito ecoado de felicidade 

desses leitores mesclado com o ódio ao Partido dos Trabalhadores e à Dilma 

Rousseff.  

 Pelos discursos reproduzidos, Dilma Rousseff é responsabilizada por saquear 

o país e quebrar a economia junto com o Partido dos Trabalhadores para favorecer 

regimes de esquerda. 

 Um dos leitores reproduziu o “tchau, querida”, slogan feito por partidos e 

parlamentares que se articulavam para o impeachment de Dilma Rousseff. 

“Televisionado e teatralizado nas imagens de votação” (BIROLI, 2018, p. 80), 

“colocavam em evidência o caráter patriarcal, conservador e, acima de tudo, misógino 

do golpe em sua face mais cruel e repugnante” (MANO e MÂCEDO, 2018, p. 98). 

 

 

 
53 ESTADÃO. (Opinião). A missão do ‘Estado’. Disponível em: 
<https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-missao-do-estado,70002751686>. 
Acesso em: 17 fev. 2021 
 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-missao-do-estado,70002751686
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A gramática de gênero, nesse sentido, evidencia a ocupação masculinizada 

desses espaços institucionalizados, um recado de ridicularização e de um falso afeto 

à Dilma.  

 Dentre os sete leitores, apenas um contra-argumentou sobre a decisão do 

plenário do Senado, como um “dia triste para quem defende a democracia e é contra 

a corrupção”, e enaltece Dilma como “Presidenta honesta e eleita por mais de 54 

milhões de votos”. 

 Os ethé54 repercutidos pelos comentários dos leitores sugerem que o jornal 

conseguiu atingir a credibilidade do público seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Plural de ethos 
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5.1.2. Enunciado 2 - Folha 

 

Fonte: Facebook.com (Folha de S.Paulo, 12/05/2016) 
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 Neste segundo enunciado temos um discurso jornalístico (cena englobante) da 

Folha de S.Paulo que se direciona ao coenunciador, o leitor, no site da rede social 

Facebook (cena genérica). 

 A cenografia “Senado afasta Dilma Rousseff, e Temer assume a presidência 

nesta quinta” produz os seguintes efeitos de sentido: 

 - Toda manchete em letra maiúscula traz a ideia de urgência sobre o tema; 

 - Em formato de composição coletiva/plural para a decisão da destituição de 

Dilma, a edição do jornal optou pelo termo “Senado”; e 

 - A representante pública é destacada com nome completo, já o seu vice-

presidente e sucessor é apresentado apenas pelo sobrenome. Pode ser um critério 

de dar ênfase ao enunciado. 

Em consonância com o jornal FSP, não há imagem fotográfica compartilhada. 

Da mesma forma, o espaço vazio pode informar que, em um curto espaço de tempo, 

entre o afastamento de Dilma e a nomeação oficialmente interina do vice-presidente 

Michel Temer, o Brasil está sem um representante Executivo, um espaço em branco 

prestes a ser preenchido. 

No portal da Folha, há 61 fotos disponibilizadas em formato de álbum digital do 

momento de tramitação do pedido de impeachment. 

Em destaque, junto com a matéria55 escrita por Mariana Haubert, Leandro 

Colon, Débora Álvares, Rubens Valente e Gabriel Mascarenhas, tem a imagem do 

deputado Darcísio Perondi (PMDB/RS) acariciando o rosto do senador Aécio Neves, 

“após a decisão pelo afastamento da presidenta Dilma Rousseff”, de acordo com a 

descrição da legenda.  

Subentende-se que o “bom menino” fez um bom trabalho e merece ser 

reconhecido por isso. Com os braços ligeiramente cruzados, Aécio tem olhar 

compenetrado e sorriso de garoto que beira à ingenuidade, em um tom de bom grado 

pelo recebimento do elogio.  

 

 

 

 
55 Folha de S.Paulo (Poder). Senado afasta Dilma da Presidência, e Michel Temer assume nesta 
quinta. Brasília, 16 mai. 2016. Disponível em: < 
<https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770
139-senado-afasta-dilma-da-presidencia-e-michel-temer-assume-nesta-quinta.shtml >. Acesso em 10 
fev. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770139-senado-afasta-dilma-da-presidencia-e-michel-temer-assume-nesta-quinta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770139-senado-afasta-dilma-da-presidencia-e-michel-temer-assume-nesta-quinta.shtml
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Figura 1 – Aécio Neves e Darcísio Perondi  

 

Imagem Alan Marques/ Folhapress 

 

As origens da crise que culminaram com a deposição do segundo governo 

Dilma começaram no dia seguinte às eleições de 2014, “quando Aécio Neves não 

soube aceitar a derrota eleitoral” (BOITO, 2016, p. 23) e levantou a tese de 

impeachment (GRAZZIOTIN, 2018). 

 

Ao longo de 2015, o golpe foi aglutinando vários setores da mídia, 
segmentos sociais com interesses contrariados, como a indústria petrolífera 
internacional, e políticos preocupados com o avanço da Operação Lava Jato, 
como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
(GRAZZIOTIN, 2018, p.178). 

  

 Jinkings (2016) reforça que a sucessão de acontecimentos resultantes na 

destituição de Dilma iniciou quando o governo abandonou as promessas de 

campanha para se contrapor aos discursos acirrados de seu oponente Aécio Neves, 

do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB). “Aos poucos, a base social 

tradicional do Partido dos Trabalhadores (PT) que garantira a vitória da candidata 

Dilma Rousseff se afastou do governo, abrindo caminho para uma ofensiva crescente 

da direita” (JINKINGS, 2016, p. 12). 
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Natural de Belo Horizonte, Aécio Neves vem de uma família tradicional de 

influentes políticos brasileiros. Tancredo Neves, seu avô materno, é um dos 

personagens principais pela redemocratização brasileira. Foi presidente do Brasil, 

primeiro-ministro, governador de Minas Gerais, senador da República e ministro da 

Justiça do governo de Getúlio Vargas. Tristão Ferreira da Cunha, avô paterno, atuou 

como secretário de Agricultura, Indústria e Comércio do governo estadual de Juscelino 

Kubitschek, e deputado estadual e federal. 

 Dentre os cargos públicos, foi governador de Minas Gerais de 2003 a 2006, foi 

reeleito e tomou posse em 2007, renunciou em 2010 para se candidatar a uma vaga 

no Senado Federal. Foi eleito em outubro de 2010. 

No período de afastamento de Dilma, já em junho de 2016, “Aécio, que era uma 

estrela em 2015, foi jogado para o fundo da cena. Hoje, ele é figura apagada: apoiou 

a contragosto o governo interino de Temer e está ameaçado pela Operação Lava Jato. 

Seu futuro político é incerto” (BOITO, 2016, p. 23). 

Nas eleições de 2018, com a imagem desgastada, tendo o nome envolvido em 

escândalos de corrupção e um profundo enfraquecimento político, viu impossibilidade 

de se candidatar à presidência da República, porém acreditava em uma possível 

reeleição para senador. Pressionado por aliados do próprio partido, em uma 

campanha discreta, candidatou-se a deputado federal. Esse é o seu quinto mandato 

como parlamentar da Câmara dos Deputados. 

 Esse cenário em torno da figura política de Aécio Neves pode fazer uma alusão 

ou conversar com o personagem fictício Joffrey Baratheon, interpretado pelo ator 

irlandês Jack Gleeson, em Game of Thrones, série norte-americana de televisão, 

produzida por David Benioff e D. B. Weiss, estreada em 2011 e finalizada em 2019. 

 Joffrey é o filho mais velho de Cersei Lannister (Lena Heady), nobre da 

poderosa Casa Lannister e suposto filho e herdeiro de Robert Baratheon (Mark Addy), 

o rei dos Sete Reinos do continente de Westeros, um casamento marcado por 

interesse político.  

 Na primeira temporada, exibida em 2011, começa a desenvolver um caráter 

sádico amoral, o que causava repugnância ao seu suposto pai.  

Cersei, uma grande personagem no jogo de xadrez da guerra dos tronos, 

envenena Baratheon. Antes de morrer, o rei passa o trono para um regente Eddard 

Stark (Sean Bean); em seguida, Stark é preso e executado por Joffrey. Mesmo sem 

preparo político para assumir o trono, mata Stark por se sentir ameaçado, por ser 
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talvez uma pessoa mais competente que ele. Temia ainda por ser revelado por não 

ser filho legítimo de Baratheon. 

 

Figura 2 – Joffrey e Cersei 

 

Imagem da série Game of Thrones: Cersei, a verdadeira conselheira de seu filho Joffrey, príncipe do 
Trono de Ferro 

 

 Com apoio da mãe, uma importante influenciadora, assume o reinado com 

apenas 12 anos. Mimado, imaturo, rebelde, impiedoso e inconsequente, disfarça sua 

crueldade em fina capa de elegância, gentileza, educação e simpatia para manipular 

e obrigar pessoas a lutarem entre si, além de impor castigos impiedosos a pequenos 

delitos. Uma personalidade imprevisível até mesmo para Cersei. 

Para o fortalecimento da aliança e do domínio dos Lannister em King’s Landing, 

rompe o compromisso com Sansa (Sophie Turner) e se casa com Margaery Tyrell 

(Natalie Dormer). Ainda durante a celebração do casamento, ao consumir um vinho 

envenenado, morre minutos depois por asfixia. 

Com relação à matéria, logo na abertura (lide), relembra que, desde a 

redemocratização, o processo de impeachment de Dilma Rousseff se soma ao de 

Fernando Collor de Mello, ocorrido em 1992.  
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Durante a sessão de embates entre senadores aliados e de oposição, o texto 

destaca o discurso do senador Fernando Collor (PTC-AL), dizendo que tentou 

aconselhar Dilma, mas ela fez “ouvidos de mercador”.  

Relembra o motivo pelo qual ela é acusada: “edição de decretos de créditos 

suplementares sem aval do Congresso e de usar verba de bancos federais em 

programas do Tesouro, as chamadas ‘pedaladas fiscais’”56. 

As aspas dos aliados beiram à defesa e a uma “jogada de toalha”, diante da 

situação. Enquanto os oposicionistas são destacados: "Temos indícios suficientes 

para a abertura do processo", afirma o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) 

(FOLHA, 2016). 

 

“Perdeu a centralidade da nação. Perdeu a defesa do interesse 
nacional. Nós deixamos de fazer aqui, ao longo dos anos, o aperfeiçoamento 
institucional, inclusive mudando essa lei, fazendo a reforma política e 
demonstrando, sobretudo, o quanto é difícil esse processo de construção 
democrática” (Presidente do Senado, Renan Calheiros - PMDB-AL) (FOLHA, 
2016). 

 
 

A matéria informa que o senador Aécio Neves teve “o discurso mais aplaudido 

pelos oposicionistas”: “O ‘desequilíbrio das finanças públicas gera instabilidade no 

país, que faz com que os investimentos deixem de vir e o desemprego passe a 

florescer’, afirmou o tucano, derrotado por Dilma na eleição presidencial de 2014” 

(FOLHA, 2016). 

E a formação do novo gabinete, já sendo organizado por Michel Temer, “com o 

homem forte da economia”, sendo cogitado o nome de Henrique Meirelles para o 

Ministério da Fazenda.  

Ainda traz que “Dilma, Lula e o PT acusam Temer abertamente de ser golpista 

e conspirador, já que a abertura do impeachment foi conduzida por seu correligionário 

Eduardo Cunha (RJ) na Câmara.” (FOLHA, 2016). 

No fim da matéria, com o subtítulo “Collor”, menciona a ideia de que “Dilma 

segue o caminho de Collor”, além de resgatar historicamente outros presidentes 

brasileiros eleitos por voto popular que não conseguiram concluir o mandato.  

 
56 Folha de S.Paulo (Poder). Senado afasta Dilma da Presidência, e Michel Temer assume nesta 
quinta. Brasília, 16 de mai. 2016. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770139-senado-afasta-dilma-da-presidencia-e-michel-
temer-assume-nesta-quinta.shtml >. Acesso em 10 fev. 2020. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770139-senado-afasta-dilma-da-presidencia-e-michel-temer-assume-nesta-quinta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770139-senado-afasta-dilma-da-presidencia-e-michel-temer-assume-nesta-quinta.shtml
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Durante a construção da narrativa, percebe-se o esforço para se assemelhar o 

processo de impedimento de Dilma ao que ocorreu com Collor, sem ao menos abordar 

uma comparação mais contundente do Brasil dos anos 1990, marcado por estagnação 

econômica, índices estratosféricos de inflação e o confisco da poupança pelo então 

presidente.  

 

A presidente Dilma não tomou nenhum ato que tenha chocado os brasileiros 
da mesma forma que o confisco da poupança por Collor. Mas isso não 
significa que a economia brasileira tenha ido bem durante seu governo. 
Muitas medidas de Dilma foram duramente criticadas – como manter as taxas 
de juros artificialmente baixas, no início do governo; a redução das tarifas de 
energia; a política de desoneração das indústrias; empréstimos subsidiados 
a grandes empresas via BNDES -, medidas que teriam pressionado as contas 
públicas, levando à necessidade de criar um ajuste fiscal e retirando a 
confiança dos investidores e consumidores no país. Como consequência, 
veio a recessão, acompanhada de inflação, dólar alto, desemprego crescente 
e dificuldades em fechar o superávit primário (POLITIZE, 2016)57 

 

 

 De forma sutil, a FSP mostra a parcialidade favorável ao andamento do 

impedimento de Dilma, além de desconsiderar o momento histórico e singular para a 

nação brasileira a representatividade de uma mulher à frente da presidência da 

República (ARGOLO e RUBIM, 2018). 

  Essa reconfiguração sobre a forma de informar, adotada pela maioria dos 

grandes conglomerados de comunicação, manifesta as formas de manipulação da 

informação, expressas por pelo menos quatro padrões: ocultação (o órgão de 

imprensa determina o que é factual e oculta assuntos considerados irrelevantes); 

fragmentação (descontextualização e seleção de fatos); inversão (reordenamento das 

partes, uma configuração da realidade artificial); e indução (o leitor é induzido a ver e 

compreender a realidade tal como a grande imprensa quer que ele a entenda). 

(ABRAMO, 2003, p. 25-26). 

 No Facebook, a postagem teve 21 mil curtidas, 1,4 mil comentários e 4,5 mil 

compartilhamentos. A participação feminina, aparentemente, é maior na fanpage da 

FSP. Dentre os sete primeiros comentários, quatro foram escritos por mulheres. 

Aparentemente, pelas fotos de perfis, a composição étnico/racial é branca. 

 
57 POLITIZE! Impeachment de Dilma e Collor: comparação em 5 pontos. Disponível em: 
<https://www.politize.com.br/impeachment-de-dilma-e-collor-comparacao />. Acesso em: 14 fev. 2021. 

https://www.politize.com.br/impeachment-de-dilma-e-collor-comparacao
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 Os éthe dos coenunciadores aderem, em sua maioria, ao enunciado do jornal. 

A primeira leitora diz, na primeira frase, em letra maiúscula: “Tchau, querida; tchau, 

PT; tchau, grandes intelectuais pensantes, pedantes e babacas [...]”. Um resumo de 

outros comentários circunscreve em: “Que ela leve o quadro de seus amigos juntos: 

Fidel, Che Guevara, Stálin, Maduro [...]”; “Eu, de novo, escolho o Brasil, não partidos 

ou pessoas”.  

 Há também quem vê o contexto como uma bipolarização permeada por ódio: 

“Parece que isso virou uma briga de vai ou fica, e só. É puro ódio ou tem alguém 

realmente preocupado com o futuro deste país? [...]”. E apenas uma visão contrária 

ao impedimento de Dilma: “Temer é um ficha suja”. 

 Como na análise do primeiro enunciado do jornal O Estadão, o contrato entre 

o enunciador (FSP) e coenunciador (o leitor do veículo no site de rede social) é 

legitimado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

5.1.3. Enunciado 3 - O Globo 

 

Fonte: Facebook.com (O Globo, 12/05/2016) 
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Neste terceiro enunciado, o discurso jornalístico (cena englobante) é de O 

Globo, direcionado ao coenunciador, o leitor, no site de rede social Facebook (cena 

genérica). 

 A cenografia “Senado afasta Dilma por 55 votos a 22”, em caixa alta, de forma 

sucinta e direta, destaca a urgência do que está sendo noticiado, inclusive, no campo 

superior e tem o link de acesso ao conteúdo da reportagem. 

 Assim como sugerem os enunciados 1 e 2, analisados neste corpus, não há 

registro fotográfico ilustrando a postagem. Um espaço branco acompanha a 

manchete. Pode justamente reforçar o vazio representativo provisório entre o 

encerramento da votação no Plenário do Senado pelo afastamento de Dilma e a 

nomeação oficialmente interina do vice-presidente Michel Temer.  

 Ao acessar o link, temos em primeiro plano, antes do texto, a imagem de Dilma 

Rousseff com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, em uma janela do 

Palácio do Planalto. 

 

Figura 3 – Dilma Rousseff e Jacques Wagner 

 

Imagem: Adriano Machado/ Reuters (11/05/2016) 
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Em uma tonalidade amarela, o que pode produzir um efeito de sentido de 

claridade do externo, traz a reflexão de que o próprio governo descortinou uma parte 

de sua obscuridade. 

Nesse caso, a representante é exposta pelo Ministério da Casa Civil, 

considerado um dos órgãos mais importantes de um governo, em razão da sua ligação 

direta com o/a chefe/a do Poder Executivo. Permite-se ao ministro da Pasta 

assessorar e coordenar as ações do governo, inclusive de outros ministérios. Pode 

ser comparado como um “primeiro-ministro” em sistemas parlamentares. 

Nessa pequena lacuna escura exposta, está Dilma Rousseff, com olhar à 

esquerda, perdido e à procura de uma resposta do seu “braço esquerdo”. Ela não 

consegue encarar aquele contexto histórico/aquela plateia e precisa da ajuda do seu 

ministro, um homem, branco, experiente e de meia idade, para analisar e enfrentar a 

melhor decisão de caminho, diante dos holofotes e das cobranças externas. Uma 

comparação, como ocorre no Parlamento, em que as decisões de fato são tomadas 

pelo primeiro-ministro e a rainha aceita a “recomendação”.  

Saffioti (2004), ao relacionar gênero sob viés da ideologia, afirma que o sentido 

simbólico é corporificado pelos agentes sociais no sentido de reforçar papéis 

constitutivos de dominação-subordinação. 

A foto remete ainda a atores prestes a entrar em um palco, mas antes, olham 

a plateia, ligeiramente escondidos entre a cortina. O espetáculo nada mais é que a 

falsa representação de uma suposta realidade. Nas palavras de Debord (1967, p. 2): 

“Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção 

se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era 

diretamente vivido se esvai na fumaça da representação”. 

Kellner (2004, p.11) argumenta que espetáculos são hoje “valores básicos da 

sociedade contemporânea, que determinam o comportamento dos indivíduos e 

dramatizam suas controvérsias e lutas [...].” Em específico, quando se tratam de fatos 

políticos que chamam a atenção por intermédio dos meios de comunicação, 

“fenômenos que têm se submetido à lógica do espetáculo e à compactação na era do 

sensacionalismo da mídia, dos escândalos e contestações, simulam uma guerra 

cultural sem fim e o fenômeno atual da guerra do terror.” (Idem, ibidem). 
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Figura 4 - Teatro 

 
Imagem: Pinterest 
 
 

 Na leitura da matéria58, escrita por Cristiane Jungblut e Eduardo Bresciani, 

alguns pontos do texto merecem ser elucidados, como se segue: o lide rememora o 

impeachment de Fernando Collor de Mello, em 1992, dizendo que, depois de 24 anos, 

outra representante democrática é afastada da Presidência da República. Reforça, 

por um lado, ser a “primeira mulher eleita presidente do Brasil”, por outro, subentende-

se que foi responsável por “interromper o ciclo de 13 anos e meio do PT no poder”. 

Em outras palavras, mesmo abordando a representatividade de Dilma como a 

primeira “presidente” mulher da história a ocupar a presidência da República, reitera 

que ela não teve competência para conduzir o país, o próprio governo, nem o partido 

do qual faz parte. 

 Em segundo lugar, vem o posicionamento rápido do vice-presidente Michel 

Temer de já assumir a presidência interinamente e dar início a um pacote de medidas 

para tirar o país da recessão econômica:   

 
58 O GLOBO (Brasil). Dilma é afastada da Presidência por 55 votos a favor e 22 contra. Brasília, 12 
de mai. 2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-afastada-da-presidencia-por-55-
votos-favor-22-contra-19286831>. Acesso em: 20 fev. 2021. 
 

https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-afastada-da-presidencia-por-55-votos-favor-22-contra-19286831
https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-afastada-da-presidencia-por-55-votos-favor-22-contra-19286831
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Michel Temer assume o posto hoje com o governo quase pronto e uma série 
de medidas preparadas para serem apresentadas imediatamente. Com um 
Ministério essencialmente composto de políticos partidários — quase todos 
seus ministros serão deputados, senadores ou ex-parlamentares —, o 
peemedebista passa ao comando do país pregando uma pauta oposta à do 
PT: quer viabilizar já as reformas trabalhista e previdenciária, promover o 
encolhimento do Estado, reduzindo o intervencionismo que marcou os 
governos do PT, e estimular a participação do setor privado, especialmente 
na infraestrutura (O GLOBO, 2016). 
 

 

Diferentemente do então vice-presidente Itamar Franco que, em 1992, não teve 

pressa de assumir o cargo interino logo após a deposição de Collor, Michel Temer tem 

urgência para tirar o país da recessão econômica culminado pelo governo Dilma. 

Supõe-se, nesse entendimento, que o colapso econômico atual foi maior do que no 

passado? 

Retrata também o “fim de um projeto de poder que moldou o país nos últimos 

anos” e o futuro incerto do lulismo e do PT. Diz que a ascensão do vice-presidente 

peemedebista pode resultar no fim da polarização entre PT e PSDB, como 

protagonistas nacionais. Em seguida, traz o quadro do Ministério de Temer 

majoritariamente masculino e branco, sem presença étnico-racial negra e de mulher. 

Sob aspecto da ordem patriarcal de gênero, Saffioti (2004) explica que as 

vantagens são ampliadas, quando se é homem, branco e heterossexual. Em uma 

perspectiva interseccional, o patriarcalismo é adverso a todos os grupos que não se 

alinham à heteronormatividade instituída (CASTRO, 2018).  

Alerta indiretamente Michel Temer, ao citar o discurso de seu aliado Aécio 

Neves, sobre as possíveis represálias da militância esquerdista contrária ao 

empossamento interino do vice-presidente, mesmo a matéria enfatizando o 

enfraquecimento dessas mobilizações sociais diante de algo já dado, como é o do 

afastamento de Dilma Rousseff. 

 Há um posicionamento partidário do jornal O Globo implícito favorável ao 

processo de abertura de impedimento de Dilma Rousseff e da posse de Michel Temer 

como chefe de Estado. 

 Como informa Rubim e Argolo (2018, p. 16) “o sexismo, o machismo e a 

misoginia compuseram os lances mais lamentáveis e perversos da campanha do 

impeachment”, e o discurso midiático não está distante desta concepção ideológica. 
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“A rejeição ao modelo de mulher representada pela presidenta torna-se clara 

quando, logo após a primeira votação pela abertura do processo de impeachment, na 

Câmara dos Deputados” (RUBIM e ARGOLO, 2018, p.16). 

Destaca Santana (2018, p. 171): “Temer procura apagar todas as marcas 

progressistas do governo anterior, eliminando a presença de mulheres, de negros e 

de gente de extração popular do seu primeiro escalão”. 

 Assim, a dominação masculina com imensa máquina simbólica consolida 

atividades bipolares: o espaço público, pertencente ao homem; o espaço privado, à 

mulher (BOURDIEU, 1999; CASTAÑEDA, 2006), construída a partir da anatomia 

sexuada dos corpos (BOURDIEU, 1999). Essas vantagens são amplificadas quando 

se é homem, branco e heterossexual (SAFFIOTI, 2004).  

 Na fanpage do Facebook, a postagem teve 4,7 mil curtidas, 372 comentários e 

1,5 mil compartilhamentos. Dos sete primeiros comentários analisados nesta 

pesquisa, quatro foram feitos por mulheres e três por homens. Com relação à questão 

étnico-racial, três pessoas aparentemente são negras. 

 Quatro comentários mostraram-se contrários à decisão do Senado. São alguns 

trechos: “Vamos às ruas, povo! Michel Temer golpista não. Não podemos aceitar esse 

golpista na presidência, aceitar é abaixar a cabeça”; “A facada final virá na surdina, 

no meio do coração, ainda incrédulo, dos que sorriam e diziam sem nenhuma 

suspeita: ‘tchau, querida’. Ah ‘Querida’, desta história com certeza saíra bem mais do 

que a simples Dilma”; “Senadores corrompidos acabam com os votos de mais de 54 

milhões de pessoas, onde está a democracia das urnas?”; “Dilma Rousseff vai voltar 

à Presidência do Brasil porque o coelho do Temer com seus aliados vai sair da toca 

porque não vão fazer nada em apenas 180 dias e a razão vai ser dada a quem 

merece”. 

 As aspas favoráveis ao impedimento: “Tiveram 22 a hombridade? Pensei que 

eram só 15! Todos estão com a cara de fora, inclusive os bons!”; “Não vingou..., 

dançou! Não creio que tenha ‘roubado’ como os demais, mas foi omissa; agora olhe 

aí o resultado, ação e reação”; “Até logo, até mais ver, bon voyage, arrivedeci, até 

mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte 

mais aqui, hasta la vista baby, escafeda-se, saia logo daqui... vá pro Diabo que te 

carregue!!!” 

 Sobre os ethé projetados pelos comentários, pode-se dizer que nem todos os 

coenunciadores aceitam o posicionamento político e ideológico do jornal, isso pode 
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ocorrer de maneira intuitiva. Entretanto, não há um confronto direto e questionador 

sobre o que é noticiado pelo veículo de comunicação. 

Lage (1999, 2006) explica que alguns critérios conceituais da linguagem 

jornalística com registro formal, valorizado socialmente, imposição da terceira pessoa 

como marca de distanciamento do que é informado, eliminação de adjetivações, 

apresentação de dados e a busca pela verossimilhança estabelecem um contrato de 

informação midiática que determinam as posições sociais.  

Esse crédito da informação, coloca “o jornalista como simples fornecedor de 

informação, simples mediador entre os acontecimentos do mundo e sua encenação 

pública, assumindo-se como a testemunha mais objetiva possível” (CHAREAUDEAU, 

2010, p. 80). 

Por isso, entende-se que, mesmo no espaço virtual, com a possibilidade de 

problematizar as informações desses veículos, pode haver uma inibição dos 

coenunciadores em razão dos papéis sociais estabelecidos. 
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5.2. 31 de agosto: golpe  

5.2.1. Enunciado 1 – Estadão  

 

 

Fonte: Facebook.com (O Estado de S.Paulo, 31/08/2016) 

 

Nesse enunciado, o discurso jornalístico (cena englobante) é do O Estado de 

S. Paulo voltado ao coenunciador, o leitor, no site de rede social Facebook (cena 

genérica). 
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A cenografia “Senadores votam se Dilma Rousseff deve ficar inabilitada para o 

exercício de função pública por oito anos”59 traz a transmissão de um trecho de 36 

minutos “ao vivo” da TV Senado, retransmitido na página do Facebook de O Globo, 

de pronunciamentos realizados por alguns senadores60 em sessão plenária do 

Senado, quanto à sustentação ou não dos direitos políticos para o exercício das 

funções públicas de Dilma. 

A votação ocorreu logo após as 60 horas de julgamento e afastamento definitivo 

de Dilma da Presidência da República, por crimes de responsabilidades constituintes 

de violação às leis orçamentária e de responsabilidade fiscal. Ou seja, o impeachment 

e a inabilitação para funções públicas foram analisados em duas etapas diferentes. 

Confira alguns trechos das declarações dos parlamentares: 

 

Aqui não houve golpe, há comparação com a sessão do Congresso, onde o 
presidente do Congresso decretou a vacância do cargo do presidente João 
Goulart. É uma burla à história deste país! Nada, rigorosamente, nada a ver. 
Primeiro lugar, porque não houve deliberação do Congresso naquela ocasião. 
Em segundo lugar, senhor presidente, porque o Congresso estava sitiado 
pela força das armas, o Congresso estava acuado, amedrontado. Hoje o país 
está em paz, o país está calmo, a imprensa é livre, as pessoas se expressam 
como querem. As únicas desordens desses dias são promovidas por essas 
organizações fascistoides que vivem na órbita do PT. Essa que é a realidade, 
pessoas que estão incendiando pneus para bloquear ruas em São Paulo, em 
Fortaleza, no Rio Grande do Sul. Eles sim, essas pessoas, que tiveram 
inclusive a audácia dizer ao lado da presidente da República, certo Vagner 
Freitas, que pegaria em armas se fosse decretado o impeachment. A 
desordem vem de lá. Do nosso lado não, do nosso lado é o respeito à 
Constituição e à Lei. (Pronunciamento do senador Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB/SP) em 31/08/2016) 
 
Sinceramente, nós não estamos em Ouro Preto, enforcando ninguém e, 
depois para ter certeza da morte, esquartejando. Não é a Praça de Paris, nós 
não somos a Torre de Londres, que tem que separar o corpo da cabeça. 
Vamos ter divergência para sempre. De um lado alguns que fizeram o devido 
julgamento; de outro, nós, entendendo que fizemos uma grande injustiça a 
uma mulher brasileira honesta que serviu e serve ao país. Neste momento, o 
apelo que faço é que as senadoras e os senadores reflitam, porque o meu 
colega falou que ela não teria prejuízos; não, nós temos que decidir se vamos 
cassá-la da função pública, isso é muito grave. Ela não pode dar aula em uma 
universidade, ela não pode tentar seguir servindo o país. (Pronunciamento do 
senador Jorge Viana (PT/AC) em 31/08/2016). 
 
“Nós estamos tentando mudar a Constituição através de um destaque: esta 
votação poderá transformar um trecho constitucional com um terço do 
plenário do Senado Federal. É isso que está em jogo, e por trás disso mais 
um acordo entre Dilma e Cunha, porque o resultado dessa votação terá sim 
repercussão na cassação do deputado Eduardo Cunha e o que nós 

 
59 FACEBOOK. O Estado de S. Paulo. Disponível em:  
<https://www.facebook.com/estadao/videos/1600431746638548>. Acesso em: 20 fev. 2021. 
60 Os discursos foram transcritos na íntegra desta pesquisa e estão disponíveis em ANEXOS, p. 107. 
 

https://www.facebook.com/estadao/videos/1600431746638548
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estaremos fazendo, além de rasgar essa Constituição, que eu assinei 
enquanto constituinte de 1988 que fui, é permitir que hoje sua excelência 
presidente Dilma Rousseff perca o seu cargo de presidente e amanhã ela 
inicie uma campanha eleitoral Brasil afora? É um fator de instabilidade política 
ainda mais para o país. (Pronunciamento do senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB/PB) em 31/08/2016). 
 
Nesta sessão histórica, que é inconcebível, que é inaceitável, senhor 
presidente, que o nome e a história de um brasileiro da dimensão de 
Tancredo Neves sejam de forma oportunista utilizado por aqueles, que hoje 
por ele, estariam sendo condenados. Tancredo construiu uma trajetória em 
defesa permanente da democracia e em respeito à Constituição, foi a sua 
indignação, pelo descumprimento da Constituição pelo então presidente do 
Senado Federal Auro de Moura Andrade que o fez vir aqui nesta mesma 
tribuna, 52 anos atrás, para dizer: ‘canalhas, canalhas e canalhas’. Não tenho 
dúvida, senhor presidente, que essa mesma indignação hoje estaria sendo 
dirigida àqueles que violaram a Constituição, àqueles que se apoderaram do 
estado nacional em busca da eternização de um projeto de poder em 
detrimento daqueles que mais precisavam da ação do Estado. Tancredo 
sempre esteve do lado certo, do lado da democracia, do lado do respeito à 
Constituição, e é este o nosso lado, senhor presidente, não importa quem 
seja hoje atingido, nós todos sairemos daqui hoje dizendo: “fizemos cumprir 
a Constituição e fizemos isso legitimando um processo que cumpriu 
absolutamente adequada todas suas etapas. Estivesse vivo, o presidente  
Tancredo, ele estaria repetindo o que hoje milhões e milhões de brasileiros 
repetirão por cada canto deste extraordinário Brasil: venceu a democracia, 
venceu a Constituição, venceu o Brasil. (Pronunciamento do Senador Aécio 
Neves (PSDB/MG) em 31/08/2016) 
 
“A democracia ela se corrige, ela não quer ser infalível, afastar a presidente 
da República é constitucional, pode afastar na forma da Constituição e da 
democracia? Pode. Mas não é de a Constituição inabilitar a presidente da 
República como consequência do seu afastamento. Essa decisão terá que 
ser tomada aqui pelo Plenário do Senado Federal. E no Nordeste costumam 
dizer uma coisa com a qual não concordo, além da queda, coice; não 
podemos deixar de julgar, nós temos que julgar, mas nós não podemos ser 
maus, desumanos. O meu voto é contrário à inabilitação.” (Pronunciamento 
do Senador Renan Calheiros (PMDB/AL) em 31/08/2016) 

 

 

Apesar de as enunciações se aterem à inabilitação ou não da presidenta 

cassada para os exercícios de cargos públicos por oito anos, os discursos são 

significativos no sentido de se refletir – mais uma vez – a composição dos quadros da 

esfera política parlamentar marcadamente masculinizada, branca, rica e de meia 

idade. Uma imagem feita através do print de tela permite ter uma dimensão desse 

cenário. 

 Levantamento compilado pela Inter-Parliamentary Union, atualizados em 1º de 

fevereiro de 2019, de 193 países avaliados sobre a representatividade feminina em 
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seus respectivos parlamentos nacionais, o Brasil ocupa o 133º no ranking, com 

apenas 15% de mulheres na Câmara e 14,8% no Senado61. 

 

Figura 5 – Plenária do Senado 

 

Imagem: TV Senado  

 

Além da transmissão compartilhada em sua página, o Estadão destaca: “CAIU: 

Dilma Rousseff é afastada da Presidência da República”.  

A conjugação do verbo cair no pretérito perfeito e em letras garrafais produz o 

efeito de sentido de grito mesclado com uma euforia diante da decisão. Conversa com 

o discurso do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), primeiro na ordem de fala 

dos parlamentares, transmitido na página do Estadão no Facebook.  

O parlamentar reitera que não houve golpe, criminaliza os movimentos sociais, 

como “organizações fascistoides que vivem na órbita do PT” e que “ao contrário do 

lado de lá, da desordem, o lado de cá preza pela Constituição e pela Lei”. 

(Pronunciamento do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP) em 31/08/2016). 

 Com a deposição de Dilma, a leitura que se faz é de um retorno a uma “ordem” 

já privilegiada, “especialmente porque as instituições pretensamente democráticas 

 
61 WOMEN in national parliaments. Disponível em: < http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm>. Acesso 
em 24 jan. 2021. 

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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são majoritariamente masculinas, pensadas e vividas numa cultura de e para homens” 

(RUBIM e ARGOLO, 2018, p. 10). 

 Outro pronunciamento emblemático é o do senador Aécio Neves (PSDB/MG).  

A sucessão de acontecimentos que levaram à destituição de Dilma iniciou quando 

Aécio Neves, opositor, não soube aceitar a derrota nas urnas. Aos poucos, o golpe foi 

aglutinando setores sociais importantes: mídia, a economia e a política (BOITO, 2016; 

JINKINGS, 2016; GRAZZIOTIN, 2018). 

Como explica Menicucci (2018), a pequena ascensão feminina na esfera 

pública gerou uma insatisfação de grupos de direita, culminando em um golpe 

mediado pelo grande capital, conglomerados midiáticos e setores da classe média. 

Em seu discurso, Aécio Neves resgata a memória de seu avô materno 

Tancredo Neves ao reafirmar os valores democráticos e constitucionais e critica 

indiretamente o apoderamento do governo PT de buscar “a eternização de um projeto 

de poder [nacional] em detrimento daqueles que mais precisavam da ação do Estado”. 

Nitidamente, a direita tinha um plano: tirar o governo Dilma do poder. E conseguiu! 

 O vídeo recebeu 2,9 mil comentários e 82 mil visualizações na página do 

Facebook. Quatro comentários foram feitos por homens; e três por mulheres. A 

relação étnico-racial é composta, aparentemente, por cinco pessoas brancas e duas 

negras, de acordo com as imagens disponibilizadas em seus perfis. 

 São cinco leitores favoráveis ao impeachment. Alguns recortes dos 

argumentos: “Amanhã, ela já vai estar inflamando o mst e toda a corja que está com 

ela sua trupe.... e o pior, fazendo campanha política!!!!! Que bando de idiotas!”; Mal 

foi aprovado o impeachment no plenário da Câmara, e eu já achei 10 reais no bolso 

da minha calça. As coisas já começaram melhorar”; “QUE VÁ ELA E OS 

ORDINÁRIOS QUE A APOIAM... PARA OS QUINTOS DOS INFERNOS”; “Temos que 

passar as 10 MEDIDAS PL4850/2016! Caso contrário, é tampar o sol com a peneira! 

Chega de foro Privilegiado e ficarem soltos após cada instância onde são julgados 

culpados!”; e “Os vagabundos estão desesperados, acabaram de perder sua teta 

parasitária. Não basta perder só o mandato, quero cassação dos direitos políticos e 

cadeia pra anta subchefe de quadrilha.” 

São dois argumentos contrários: “Quero ver a alegria da turma do 

#tchauquerida quando a reforma trabalhista sair. (L)”; “Tantos corruptos aí, que 

cometeram tantos crimes, e a Dilma é quem perde a presidência. Só no Brasil mesmo 

pra acontecer algo assim.” 
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 Diante do predomínio dos comentários favoráveis à destituição de Dilma 

Rousseff, o contrato entre o enunciador (Estadão) e coenunciador (o leitor do veículo 

no site de rede social) se legitimou. 
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5.2.2. Enunciado 2 - Folha 

 

Fonte: Facebook.com (Folha de S.Paulo, 31/08/2016) 
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 A cena de enunciação é formada por um discurso jornalístico (cena englobante) 

da Folha de S.Paulo, direcionada ao leitor de sua fanpage no Facebook (cena 

genérica). 

 O próximo passo será pela verificação dos efeitos de sentido produzidos pela 

depreensão da cenografia “Senado aprova impeachment de Dilma Rousseff”. 

Ao acessar o portal, o vídeo de cobertura do impeachment de Dilma e a 

repercussão da posse de Temer não está mais disponível para a visualização.  

Hoje, o link conduz direto para a matéria “Após o impeachment, São Paulo tem 

noite de confrontos em protesto”,62 que discorre sobre protestos no centro de São 

Paulo de manifestantes contrários à decisão do Senado, o que parcialmente não é 

recorte direto do corpus que está sendo compreendido. 

Para tanto, a análise ficará restrita a imagem e manchete postadas na página 

da Folha no Facebook. 

Em primeiro lugar, o título  “Senado aprova impeachment de Dilma Rousseff”, 

ao contrário da manchete, postada no dia 12 de maio, em que o jornal divulga em letra 

maiúscula o afastamento de Dilma pelo Senado, desta vez, opta por informar a 

decisão, sem usar caixa alta para isso. Subentende-se que a decisão já era algo 

esperado pelo veículo jornalístico. 

A imagem de Dilma, sob um fundo escuro, remota a uma cena fúnebre. 

Culturalmente, no Brasil, a tonalidade preta é usada para indicar sofrimento, 

introspecção, perda e luto, também em velórios e sepultamentos. 

    O rosto de Dilma, olhar compenetrado e um leve sorriso crapuloso, mostra 

ligeiramente uma segurança diante dos fatos. A marca da Folha acompanhada com o 

“urgente” remete inclusive a uma coroa de flores. 

A imagem de Dilma também faz uma menção à Medusa, temida criatura da 

mitologia grega os cabelos de serpente, grandes escamas de pele ressecada e olhos 

que petrificam. Assemelha-se a uma criatura monstruosa, uma mulher solitária, 

incapaz de amar e ser amada. 

Antes, a jovem sacerdotisa e de extrema beleza, vivia no templo da devota 

deusa Atena. Uma vez, Posseidon, deus dos mares, invadiu o templo e a estuprou.  

 
62 FOLHA (Poder). Após impeachment, São Paulo tem noite de confrontos e protestos. São Paulo, 30 

de nov. 2016. Disponível em: < https://aovivo.folha.uol.com.br/2016/05/25/5015-
aovivo.shtml?cpmid=facefolha&fbclid=IwAR3s8xWhi6tFCr4jew0i0j1aMhR2iuB_YMH-
To0aKoY3jCWu5oqkSDws_FE >. Acesso em: 21 fev. 2021. 
 

https://aovivo.folha.uol.com.br/2016/05/25/5015-aovivo.shtml?cpmid=facefolha&fbclid=IwAR3s8xWhi6tFCr4jew0i0j1aMhR2iuB_YMH-To0aKoY3jCWu5oqkSDws_FE
https://aovivo.folha.uol.com.br/2016/05/25/5015-aovivo.shtml?cpmid=facefolha&fbclid=IwAR3s8xWhi6tFCr4jew0i0j1aMhR2iuB_YMH-To0aKoY3jCWu5oqkSDws_FE
https://aovivo.folha.uol.com.br/2016/05/25/5015-aovivo.shtml?cpmid=facefolha&fbclid=IwAR3s8xWhi6tFCr4jew0i0j1aMhR2iuB_YMH-To0aKoY3jCWu5oqkSDws_FE
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Figura 6 - Medusa 

 

 

                 Imagem: Pinterest 20/02/2021 

 

 

Quando a Atena soube, culpou-a pelo estupro e a castigou pelo erro. “À 

Medusa restou a solidão. Toda sua beleza foi esvaída. Todos seus pretendentes 

desapareceram. Posseidon sequer intercedeu por ela” (KONRAD, 2017, p. 9). 

Desde sua primeira campanha, dentre os discursos de orientação sexista e 

misóginos atribuídos à Dilma Rousseff, a imprensa a simbolizou como uma mulher 

autoritária, antipática, solitária e feia, além da “falta de tato para conversar e atender 

a classe política” (PINTO, 2018, p. 25), escancarando, dessa forma, a subalternidade 

da representação feminina na esfera pública. 

No campo superior, o “urgente”, em letra maiúscula, complementa a 

informação: “Votação foi de 61 votos a favor da saída da presidente e 20 votos contra”. 

Mesmo o vocabulário “presidenta” adotado por Dilma, os conglomerados 

jornalísticos são enfáticos em permanecer com a adoção de “presidente” para ambos 

os gêneros. Segundo Argolo e Rubim (2018, p. 14) é marcadamente proposital no 

sentido de “que, ao ser afastada do cargo pelo impeachment, quem a substitui busca 
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apagar, desde a linguagem até as marcas que podem condensar a memória da sua 

presença.” 

E uma das primeiras ações do governo interino Michel Temer foi justamente 

proibir a Empresa Brasileira de Comunicação a EBC (DANTAS, 2017; ARGOLO e 

RUBIM, 2018) de usar o vocabulário “presidenta”. Um mecanismo sutil de reafirmação 

do silenciamento histórico sobre as questões de gênero e da participação de mulheres 

em espaços públicos.  

A postagem no Facebook gerou 19 mil curtidas, mil comentários e 4,3 mil 

compartilhamentos. Dos sete primeiros comentários, quatro foram feitos pelo gênero 

masculino e três feminino. Pelas imagens de perfis, a composição étnico-racial é 

predominantemente branca. Quatro leitores manifestaram-se favoráveis à decisão do 

impeachment. Eis alguns trechos dos argumentos: 

“Finalmente! Pena que os privilégios ficam. Ela terá uma aposentadoria de 30,9 

mil, oito servidores e dois carros à disposição”; “Eu deixo aqui um verso de uma 

música daquele Chico: ‘Eu bato o portão/ Eu levo a carteira de identidade/ Uma 

saideira, muita saudade/ E a leve impressão de que já vou tarde’”; “[...] Aqui não existe 

presidente ou presidenta, existe um povo que precisa de ajuda. Precisamos de alguém 

que nos faça por nós: seja branco, negro, índio, japonês...não importa. Mas que faça 

alguma coisa. Salvem o Brasil e sua nação da falência”; “[...] como uma empresa, se 

eu não trabalhar com responsabilidade, serei demitido e terei minhas punições 

devidas e sem choro, ela não fez mesmo um bom governo e por isso está pagando 

os efeitos colaterais cabíveis.” 

Comentários contrários ao impeachment: “O povo elege, os ratos de gravata 

derrubam! Daqui a dois anos é que a real vontade do povo será descoberta. Por hora, 

não há razões para comemorar!”; “A era do PT pode ter acabado, mas outra irá se 

levar. Vocês verão o povo e toda a sua força novamente. Iremos voltar com um 

governo de massas”; “[...] e sem a desculpa: ‘ah, são todos iguais, têm que sair todos’; 

essa não cola porque sabemos que isso não acontece e eles vão ficar e veremos o 

que vai acontecer [...]”. 

Os ethé projetados pelos eleitores, em certa parte, corroboram com a linha 

editorial da FSP. Os contra-argumentos à proposta ideológica do jornal trazem a 

perspectiva de futuro desastroso com a destituição de Dilma ou retorno do “governo 

de massas”. 
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5.2.3. Enunciado 3 – O Globo 

 

Fonte: Facebook.com (O Globo, 31/08/2016) 
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 Nesta terceira enunciação, trata-se de um discurso jornalístico (cena 

englobante) de O Globo, voltada ao coenunciador, no site de rede social Facebook 

(cena genérica).  

 A cenografia traz a manchete “Impeachment de Dilma é aprovado por 61 votos 

a 20” e, na aba superior, “Dilma Rousseff, ex-presidente da República”, sem imagem 

ilustrativa de registro do momento histórico. Um espaço branco preenche as 

chamadas, como se dissesse: “uma página em branco na história do país; recomeçar 

do zero; o que veio antes precisa ser apagado da memória da nação.” 

Mais uma vez, pode reforçar a invisibilidade histórica e simbólica da mulher na 

política. 

 Nesse cenário de construção histórico, ideológico, cultural e social patriarcal e 

sexista, “os entraves de diferentes naturezas à participação feminina continuam em 

vigor” (MIGUEL, 2014, p. 94). A comunicação midiática tem um papel preponderante 

nesse sentido. 

A análise dos efeitos de sentido restringiu-se apenas à página do jornal no 

Facebook, porque a matéria não está disponível no link mencionado. 

  A postagem no Facebook teve 20 mil curtidas, 1,4 mil comentários e 7,1 mil 

compartilhamentos. Com relação aos internautas, dos sete comentários reproduzidos, 

apenas um foi feito por mulher. Pelas imagens de perfis, há apenas uma pessoa negra 

entre os leitores. 

 Cinco coenunciadores foram contrários à decisão do impeachment de Dilma 

Rousseff. Eis alguns recortes dos argumentos: “Ficar feliz com isso mostra no mínimo 

um ódio cego gerador de ignorância que prefere trocar quem se odeiam por alguém 

pior”; “O mais engraçado foi Aécio falando no debate, dois anos atrás, que, para 

acabar com a corrupção bastaria tirar o PT do governo. Foi a maior baboseira dita na 

história da humanidade kkkk...pior ainda quem acreditou”; “Beleza, tiraram Dilma e 

fica Temer e sua turma. Para quem acha isso a melhor decisão, não vale chorar...E 

sem desculpa, de que são todos iguais, têm que sair todos”. “A maioria das pessoas 

que votaram a favor do impeachment estão sendo investigadas em esquemas de 

corrupção e lavagem de dinheiro e são muito piores que ela!” 

Dois manifestaram-se favoráveis à decisão do Congresso Nacional: “Agora, 

mais do que nunca, é lutar pela aprovação das 10 medidas contra a corrupção”; “Os 

vagabundos estão desesperados, acabaram de perder sua teta parasitária. Não basta 
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perder só o mandato, quero cassação dos direitos políticos e cadeia pra anta subchefe 

de quadrilha.” 

Nessa postagem, os éthe, em sua maioria. não se legitimam com o 

posicionamento ideológico do jornal. 

  

6. CONSIDERAÇÕES 

Verifica-se, nesta análise discursiva, uma violência marcadamente simbólica da 

presença feminina na política, muitas vezes, exposta de forma sutil e velada pelos 

conglomerados jornalísticos de maior alcance no estado brasileiro. 

 Embora as linhas editoriais da Folha de S.Paulo, de O Globo e de O Estado 

de S. Paulo defendam os valores de apartidarismo, pluralismo e independência, na 

prática, os ethé ditos e/ou mostrados desses ideais se confrontam a partir do momento 

em que há critérios de seleção e ocultamento para noticiar os fatos,  como ocorreu 

nas coberturas do afastamento e golpe contra a presidenta Dilma Rousseff.   

Além disso, como resguardar os princípios de participação política e popular, 

legitimados pela democracia, quando uma mulher assume historicamente pela 

primeira vez o cargo máximo da República Federativa Presidencialista e é silenciada, 

apagada, coisificada e banalizada?  

O exemplo mais evidente disso está na própria gramática do vocabulário 

“presidenta”. Embora dicionarizado antes mesmo do decreto federal de 2012, que 

determina o emprego obrigatório da flexão de gênero, a resistência desses veículos 

em adotar o uso beira a um afrontamento mascarado pelos ideais de “imparcialidade”. 

Como Laquer (2001) mesmo sintetizou, “a mulher é categoria vazia”, ao passo que o 

corpo masculino, expresso aqui pela linguística, é estável e padronizado. 

Nesse contexto, há também o desejo de um “pai primevo” que dê segurança às 

condições objetivas para o fortalecimento do patriarcalismo, a despeito dos avanços 

dos movimentos feministas. 

Assim os discursos diretos dos personagens selecionados enaltecem as 

criminalizações das organizações sociais; a formação do quadro político de retorno à 

heteronormatividade branca, masculinizada, elitizada e de meia idade, excluindo as 

intersecções de diversidade de gênero, raça/etnia e classe social, em prol do retorno 

de uma agenda que preze pelos avanços neoliberais, pelos valores familiares e pela 

fé cristã; e a unificação do país com o fim da polaridade política partidária.  
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Na prática, são valores já instituídos de dominação masculina e 

limitação/opressão da autonomia feminina nos espaços públicos. De alguma forma, 

ao sinal de uma “suposta ameaça” de colapso a autoridade patriarcal, explica Safatle 

(2015), é um pretexto para a ascensão e apoio para o surgimento de líderes fascistas 

para a imposição da “ordem”. 

 Apesar de o corpo político Dilma Rousseff levar em consideração a situação 

privilegiada de ser mulher branca, dentro de uma condição socioeconômica burguesa, 

com trajetória de participação e conhecimento técnico/científico, que alcançou um 

poder marcadamente masculinizado, ela foi estigmatizada. Agora, como ficam a 

diversidade de outras mulheres, de variadas vozes, de outros lugares ocupados e de 

etnia/raça que não encontram espaço nesse contexto? 

A discussão de gênero adquire, assim, um patamar que transcende o direito 

das mulheres, confrontando com as perspectivas hierarquizadas de sociabilidade 

dada nos tempos contemporâneos.  

Nesse sentido, um feminismo com a linha de pensamento de esquerda e 

interseccional pode contribuir para uma compreensão mais aprofundada dos 

interesses neoliberais, os quais se impregnam nas instâncias de poder e nos 

discursos midiáticos, subjugando outros corpos sociais, em detrimento da 

manutenção profunda das disparidades das relações de gênero. 

Por um lado, nesse ínterim, as redes sociais proporcionam uma relação mais 

horizontal entre enunciador e coenunciador, com a participação mais ativa, rápida, 

flexível, atemporal, desterritorializada e conexões entre laços fortes e laços fracos. 

Por outro, mesmo legitimando ou não os éthe das conjunturas expostas pelos veículos 

de comunicação, muitas vezes os comentários dos leitores confrontam com a própria 

informação do conteúdo, sob aspecto opinativo ou discursivo assertivo.  

Entretanto a memória interdiscursiva, esclarecida por Charaudeau e 

Maingueneau (2014) como formulações recorrentes de discursos anteriores, é 

evidenciada nessas opiniões, como os estereótipos de Dilma Rousseff e do PT, de 

corrupção e de unificação do país. Pode ter uma relação direta com a fragmentação 

e despejos contínuos de conteúdo, sem aprofundamento pertinente, um carro-chefe 

para os efeitos de manipulação. 

Nas análises dos coenunciadores, também não há problematizações sobre as 

relações de gênero constituídas por meio da ideologia de opressão e submissão. 

Subentende-se que há uma inibição por parte do leitor, em razão do contrato social 
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entre quem informa (jornalista, detentor do conhecimento) e quem recebe a 

informação (papel de receptivo do conteúdo).  

 Por fim, ao recorrer à figura mitológica de Medusa, punida da forma mais 

arbitrária por um ato que não foi responsável, pelo contrário, foi julgada e punida por 

uma violência a ela cometida, é bem simbólica no sentido de entender a manutenção 

das hierarquias sistematicamente privilegiadas e a violência que transcende o corpo 

feminino. Porque a Medusa está presente em todos os grupos subalternizados, em 

seus diversos contornos diversificados, projetados na figura de uma mulher.  
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ANEXO A – PRONUNCIAMENTOS NA ÍNTEGRA 
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e cassação definitiva do mandato Executivo de Dilma Rousseff, na Sessão Plenária 

do Senado, transmitido pela TV Senado e retransmitido na página de O Estado de S. 

Paulo, no Facebook. As transcrições tentam manter a íntegra os discursos dos 
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As falas transcritas seguem a mesma ordenação da sessão plenária. 

 

ANEXO B - SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB/SP) 

 

“Nós acabamos de proferir uma decisão a qual chegamos mediante a um 

procedimento absolutamente respeitoso sobre a presidência de vossa excelência do 

devido processo legal. É um procedimento que foi acompanhado a cada passo, desde 

à Câmara, e muitas vezes corrigido pelo próprio Supremo Federal; é um procedimento 

que legitima a decisão que tomamos agora. Aqui não houve golpe, há comparação 

com a sessão do Congresso, onde o presidente do Congresso decretou a vacância 

do cargo do presidente João Goulart. É uma burla à história deste país! Nada, 

rigorosamente, nada a ver. Primeiro lugar, porque não houve deliberação do 

Congresso naquela ocasião. Em segundo lugar, senhor presidente, porque o 

Congresso estava sitiado pela força das armas, o Congresso estava acuado, 

amedrontado. Hoje o país está em paz, o país está calmo, a imprensa é livre, as 

pessoas se expressam como querem. As únicas desordens desses dias são 

promovidas por essas organizações fascistoides que vivem na órbita do PT. Essa que 

é a realidade, pessoas que estão incendiando pneus para bloquear ruas em São 

Paulo, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul. Eles sim, essas pessoas, que tiveram 

inclusive a audácia dizer ao lado da presidente da República, certo Vagner Freitas, 

que pegaria em armas se fosse decretado o impeachment. A desordem vem de lá. Do 

nosso lado não, do nosso lado é o respeito à Constituição e à Lei. Este cenário não 

protagonizou nenhuma farsa, como dizem agora aqueles que defendem a supressão 

do termo de inabilitação. Eles sustentaram isso e agora vem pedir a este Congresso, 

a este cenário farsante na opinião deles, que seja condescendente, complacente com 

a pena, deixando de aplicar a pena a um crime pela qual a senhora presidente foi 

condenada. Não, senhor presidente, este Senado não protagonizou uma farsa. 

Talvez, no máximo, um filme, este filme que está sendo feito pelos correligionários da 

presidente. E como todo filme, vai terminar com plano fixo, numa palavra fim. Essa é 

a palavra que vai figurar no final deste filme. Senhor presidente, nós estamos aqui 

aplicando a Constituição e não pode ser reformada por uma votação aqui no Senado. 

A Constituição não pode ser reformada por uma votação aqui no Senado. A 

Constituição diz, com toda a clareza, que as duas penas, sendo elas autônomas, 

devem ser aplicadas conjuntamente. É isso que diz, aliás, o constitucionalista Michel 
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Temer, na página 171, do seu livro que foi lido apenas parcialmente pela senadora 

Kátia Abreu. Mas isso decorre da própria dicção da Constituição com inabilitação para 

a função pública; ‘com’ que é uma conjunção que cria o acompanhamento, a ideia de 

acompanhamento, como companheiro, como cônjuge. Uma coisa não existe sem a 

outra, ambas são feitas da condenação. O fato é o mesmo, e quando um fato se 

adequa perfeitamente com a descrição do tipo penal, não há outra resolução a tomar, 

é aplicar a pena prescrita na lei. O senhor quando leu o quesito, não nominou a 

Presidência da República, disse genericamente, ‘cometeu fulano crime de 

responsabilidade?’ Nós devemos proceder assim, não importa se foi Dilma, se foi 

Collor, quem quer que tenha sido, não importa quem será no futuro, é fulano, qualquer 

um que venha cometer crimes contra a responsabilidade deverá ser condenado 

porque é isso que diz a Constituição e condenado como? Condenado com a perda do 

cargo e com a inabilitação para o exercício de função pública e não impedirá de prestar 

um concurso público, de prestar uma assessoria. Há uma distinção na Constituição, 

vossa excelência sabe disso entre cargo e função. É possível cumprir perfeitamente 

a função pública, se ocupar cargo público, essa é a questão é possível cumprir cargo 

público e você desempenhar função pública de natureza política, de representação do 

Estado. Por isso, senhor presidente, eu, além de evocar a letra da Constituição, eu 

quero evocar deste artigo que trata da perda do mandato com a inabilitação. Eu quero 

evocar o artigo que trata de um dos princípios fundamentais da nossa ordem Jurídica: 

‘Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza.’ Nós não 

vivemos sob o governo das pessoas, mas sob o governo das leis e da Constituição, 

por isso penso e apelo aos senhores, senadores, que mantenham no texto aquilo que 

a Constituição manda figurar nele.”  

 

ANEXO C - SENADOR JOÃO CAPIBERIBE (PSB/AP) 

 

“A política é uma atividade conciliadora, do pacto, do entendimento. E acho que 

estamos no momento para realizar este desidrato da política. É verdade que nós não 

tivemos a capacidade de construir uma alternativa mais consensual, fomos para o 

confronto, fomos para embate, mas não podemos esquecer o amanhã de manhã. Não 

basta derrotar, é preciso esmagar? Eu tenho certeza que não é isso que pensa esse 

cenário, eu acho que é hora de estender a mão conciliadora e garantir que essa 

próxima votação não inabilite a presidente Dilma. Eu quero fazer esse apelo em nome 
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da conciliação, em nome do pacto, que é a característica política, daquilo que nós 

fazemos com muita frequência nesta casa, e este é um momento importante para 

realizarmos este encontro. O sectarismo só faz nos dividir cada vez mais. O 

sectarismo do Plenário extrapola as portas deste Senado e chega às ruas. Na hora 

que estabelece o aperto de mão, o aperto de mão da conciliação, votando não contra 

inabilitação da presidente Dilma, nós vamos permitir uma abertura de uma vereda de 

conciliação e para o pacto.” 

 

ANEXO D - SENADOR JORGE VIANA (PT/AC) 

 

“Nós acabamos de dar uma sentença, uma sentença que impõe a história a nos julgar 

a todos. Agora, cumprindo a lei nº 1.079, do artigo 66, que estabelece que o uso 

do impeachment precisa ser apreciado em duas etapas. Nós estamos aqui, no 

segundo momento. Sinceramente, nós não estamos em Ouro Preto, 

enforcando ninguém e, depois para ter certeza da morte, esquartejando. Não é 

a Praça de Paris, nós não somos a Torre de Londres, que tem que separar o 

corpo da cabeça. Vamos ter divergência para sempre. De um lado. alguns que 

fizeram o devido julgamento; de outro, nós, entendendo que fizemos uma 

grande injustiça a uma mulher brasileira honesta que serviu e serve ao país. 

Neste momento, o apelo que faço é que as senadoras e os senadores reflitam, 

porque o meu colega falou que ela não teria prejuízos; não, nós temos que 

decidir se vamos cassá-la da função pública, isso é muito grave. Ela não pode 

dar aula em uma universidade, ela não pode tentar seguir servindo o país. Eu faço um 

apelo! Excessos, todos nós cometemos aqui, tiro pelo meu querido presidente Renan 

que teve a grandeza de, em seguida, reconhecer seu excesso, mas todos nós, ainda 

mais num processo delicado e grave como este. Como será o dia amanhã aqui no 

Senado, a Casa da Federação? Vamos ter que conseguir convivendo um com os 

outros. Quando Niemayer e Lúcio Costa fizeram a Praça dos Três Poderes, puseram 

o Executivo de um lado, o Judiciário de outro e o Congresso mais à frente para nos 

dar uma responsabilidade maior, por conta de estarmos aqui pela soberania do voto. 

Nosso país, na jovem democracia, tivemos apenas quatro presidentes eleitos e 

cassamos dois. Que democracia é essa que estamos construindo? Os Estados 

Unidos em 1686 tentaram fazer o impeachment do senhor Andrew Johnson, por um 



114 

 

 

voto, o impeachment não passou. Até hoje, os Estados Unidos agradecem por não ter 

efetivado aquele impeachment porque aquilo fortaleceu o apego à Constituição. Eu 

faço um final apelo a todas as senadoras e senadores: Colegas, eu respeito o 

posicionamento de vossas excelências, mas faço um apelo, vamos fazer esse gesto 

pela nossa democracia, pela convivência e honra da nossa presidenta Dilma Rousseff. 

Não vamos caçar e impedir que ela consiga sendo uma brasileira como nós somos. 

 

ANEXO E - SENADOR CÁSSIO CUNHA LIMA (PSDB/PB) 

 

“Nós estamos tentando mudar a Constituição através de um destaque: esta votação 

poderá transformar um trecho constitucional com um terço do plenário do Senado 

Federal. É isso que está em jogo, e por trás disso mais um acordo entre Dilma e 

Cunha, porque o resultado dessa votação terá sim repercussão na cassação do 

deputado Eduardo Cunha e o que nós estaremos fazendo, além de rasgar essa 

Constituição, que eu assinei enquanto constituinte de 1988 que fui, é permitir que hoje 

sua excelência presidente Dilma Rousseff perca o seu cargo de presidente e amanhã 

ela inicie uma campanha eleitoral Brasil afora? É um fator de instabilidade política 

ainda mais para o país. E chamo a atenção das senhoras e dos senhores para a razão 

fundamental do porquê de incluir no texto constitucional a inabilitação: é uma atitude 

preventiva para que aquela que foi punida, como aconteceu agora, poucos instantes, 

como a presidente Dilma, e o Senado a condenou pelos atos criminosos por ela 

praticado, não volte a praticá-los durante um determinado tempo. É uma preservação 

do público, essa é a lógica do texto constitucional que não separa a perda do mandato 

da sua inabilitação por esta razão, é uma ação de preservação do setor público. É 

uma ação preventiva e encerro para que possa dividir o tempo com o senador Aécio 

Neves, senhor presidente, lembrando que aprovado este destaque, anotem bem, 

haverá repercussão no julgamento da cassação do deputado Eduardo Cunha, mais 

um acordo Dilma-Cunha. Nós estaremos, por incrível que pareça, modificando a 

Constituição brasileira por um terço dos votos do Senado.” 

 

ANEXO F - SENADOR AÉCIO NEVES (PSDB/MG) 

 

“Não pretendia usar a tribuna neste instante desta histórica sessão, até porque já está 

absolutamente clara as nossas argumentações pela voz sempre qualificada do 
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senador Cássio Cunha Lima, mas não posso deixar de dizer, repito, nesta sessão 

histórica, que é inconcebível, que é inaceitável, senhor presidente, que o nome e a 

história de um brasileiro da dimensão de Tancredo Neves sejam de forma oportunista 

utilizado por aqueles, que hoje por ele, estariam sendo condenados. Tancredo 

construiu uma trajetória em defesa permanente da democracia e em respeito à 

Constituição, foi a sua indignação, pelo descumprimento da Constituição pelo então 

presidente do Senado Federal Auro de Moura Andrade que o fez vir aqui nesta mesma 

tribuna, 52 anos atrás, para dizer: ‘canalhas, canalhas e canalhas’. Não tenho dúvida, 

senhor presidente, que essa mesma indignação hoje estaria sendo dirigida aqueles 

que violaram a Constituição, aqueles que se apoderaram do estado nacional em 

busca da eternização de um projeto de poder em detrimento daqueles que mais 

precisavam da ação do Estado. Tancredo sempre esteve do lado certo, do lado da 

democracia, do lado do respeito à Constituição, e é este o nosso lado, senhor 

presidente, não importa quem seja hoje atingido, nós todos sairemos daqui hoje 

dizendo: “fizemos cumprir a Constituição e fizemos isso legitimando um processo que 

cumpriu absolutamente adequada todas suas etapas. Estivesse vivo, o presidente  

Tancredo, ele estaria repetindo o que hoje milhões e milhões de brasileiros repetirão 

por cada canto deste extraordinário Brasil: venceu a democracia, venceu a 

Constituição, venceu o Brasil”. 

 

ANEXO G - SENADOR RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 

 

“A democracia ela se corrige, ela não quer ser infalível, afastar a presidente da 

República é constitucional, pode afastar na forma da Constituição e da democracia? 

Pode. Mas não é de a Constituição inabilitar a presidente da República como 

consequência do seu afastamento. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo 

Plenário do Senado Federal. E no Nordeste costumam dizer uma coisa com a qual 

não concordo, além da queda, coice; não podemos deixar de julgar, nós temos que 

julgar, mas nós não podemos ser maus, desumanos. O meu voto é contrário à 

inabilitação.”  

 


