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Dedicado a todas as mulheres



“Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar 
em todo o Universo. Reconhece teus direitos. O 
poderoso império da natureza não está mais envolto 
de preconceitos, de fanatismos, de superstições e 
de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas 
as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem 
escravo multiplicou suas forças e teve necessidade 
de recorrer às tuas, para romper os seus ferros. 
Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação
à sua companheira.”1

“Às mulheres brasileiras, que me cobriram de flores 
e de carinho, peço que acreditem que vocês podem. 
As futuras gerações de brasileiras saberão que, na 
primeira vez que uma mulher assumiu a Presidência 
do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram 
suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única 
em direção à igualdade de gênero. Nada nos fará 
recuar.” 2 

1  Declaração dos direitos da mulher e da cidadã - Olympe de Gouges (França, 
Setembro de 1791)
2  Discurso da ex-presidenta da República, Dilma Rousseff após o julgamento final 
do impeachment – em 31 de agosto de 2016.
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resumo

O estudo semiológico da imagem da ex-presidenta do Brasil Dilma Rousseff, 
durante o período do seu governo, propõe clarificar a narrativa imagética de 
sua figura pública feminina na revista Veja. Fotografias veiculadas na impren-
sa jornalística brasileira durante seus mandatos demonstram a violência sim-
bólica e icônica presentes na (des)construção de sua imagem. A metodologia 
aplicada baseia-se no cruzamento em pesquisa qualitativa e quantitativa, atra-
vés da triangulação de dados. Foram coletadas 689 imagens em 266 revistas, 
exemplares que circularam durante o período de maio de 2010 a abril de 2016. 
Formulários, estudos de caso e análise das imagens com base em referências 
bibliográficas deram suporte à investigação. Os resultados revelam que o se-
manário recorreu regularmente à violência simbólica em suas páginas e a re-
tratou de forma gradual e incessantemente negativa. Estereótipos machistas 
mediáticos, como a condenação das mulheres ao espaço privado, bem como 
a objetificação de seu corpo, também são explorados na revista. A dissertação 
propõe a reflexão sobre a responsabilidade social dos meios de comunicação 
frente à condição submissa das mulheres e de outras categorias sociais mais 
vulneráveis, pois uma democracia só pode ser plenamente alcançada advinda 
de uma imprensa comprometida com a liberdade e a dignidade humana.

Palavras-chaves: Fotojornalismo; política; Mulher; Dilma Rousseff; Revista 
Veja.
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abstract

The semiological study of the image of the ex-president of Brazil, Dilma Rou-
sseff, during the period of her government, proposes to investigate the visual 
and written narrative of her as a public female figure in Veja magazine. Photo-
graphs of her published in the Brazilian press during her mandate illustrate the 
symbolic and iconic violence in the (de) construction of her image. The me-
thodology used in this study is based on mixed methods, through triangulation 
of data. 689 images were collected in 266 magazines, from publications that 
circulated between May 2010 to April 2016. Surveys, case studies and image 
analysis based on a literature review supported the research. The results re-
veal that the weekly publication regularly used symbolic violence in its pages 
and increasingly portrayed the ex-President in a negative way. Sexist media 
stereotypes, such as the relegation of women to a private space, as well as 
the objectification of their bodies, are also used in this publication. This dis-
sertation proposes a reflection on the social responsibility of the media in light 
of the oppressed condition of women and other vulnerable social categories, 
as democracy can only be fully achieved through a press that is committed to 
freedom and human dignity.

Keywords: Fotojournalism; politic; Woman; Dilma Rouseff; Veja Magazine
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introdução

Essas foram as palavras que a então candidata Dilma Rousseff, no dia 24 
outubro de 2014, antevéspera do segundo turno da eleição para presidente 
do Brasil, proferiu em seu último programa eleitoral televisivo. Dilma alertava 
para o que chamou de “terrorismo eleitoral” da revista Veja e seus “parceiros 
ocultos” em uma atitude que para ela “envergonha a imprensa e agride a de-
mocracia”. 

Eleita primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff governou o país, em 
seu primeiro mandato, de 2011 a 2014.  Reeleita, seu segundo mandato, ini-
ciado em 2015, terminou antecipadamente em 2016, quando foi afastada por 
impedimento, num processo controverso de impeachment3. Durante seu perí-
odo de governo, Dilma foi considerada, pela revista norte americana Forbes, 
uma das mulheres mais poderosas do mundo. (Fig.1) Em 2013, ano em que 
ocorreram as manifestações populares conhecidas como jornadas de junho, 
que tinham de início o objetivo de protestar contra o aumento das passagens 
dos transportes públicos na cidade de São Paulo – e que posteriormente se 
voltaram em todo o Brasil contra o seu governo –, Dilma foi considerada pela 
mesma revista a segunda mulher mais poderosa, perdendo apenas para a 
chanceler alemã Angela Merkel4. (Fig. 2)

“Hoje, a revista excedeu todos os limites da decência e da falta de ética, pois 
insinua que eu teria conhecimento prévio dos malfeitos da Petrobras, e que 
Lula seria um dos articuladores. A revista comete essa infâmia sem apresen-
tar nenhuma prova. É um crime. É mais do que clara a intenção malévola da 
Veja de interferir de maneira desonesta e desleal nos resultados das eleições. A 
começar pela antecipação da edição semanal para hoje, sexta-feira, quando 
normalmente chega às bancas no domingo...”
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3   Processo político-criminal instaurado por denúncia no Congresso para apurar a responsabilidade, por grave 
delito ou má conduta no exercício de suas funções, do presidente da República, ministros do Supremo Tribu-
nal ou de qualquer outro funcionário de alta categoria [Cabe ao Senado, se procedente a acusação, aplicar ao 
infrator a pena de destituição do cargo.]. Fonte: Dicionário Houaiss

4   (“Forbes 100 most powerful women,” 2012)

A presente investigação surgiu quando das buscas bibliográficas, realizadas 
no repositório da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – FBAUP, 
nas quais encontramos a dissertação de mestrado “Utopia Política” de Ana 
Filipa da Silva Ribeiro e a tese de doutoramento “As representações nas vos-
sas cabeças” de Simone Formiga, que tratam da representação das figuras 
públicas femininas na mídia portuguesa e do estereótipo da mulher brasileira 
na visão dos portugueses, respectivamente. Essas duas pesquisas nos incen-
tivaram a analisar a figura da ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff sob o 
ponto de vista de sua imagem. Ao observar a forma como Dilma foi retratada 
no momento de sua primeira eleição e durante a sua destituição em revistas 
do Brasil, verificamos uma mudança na forma de sua representação: no pri-
meiro momento Dilma aparece em fotografias quase angelicais e no segundo 
sua imagem transforma-se em algo descartável ou assustador. 

Figuras 1 e 2 – Capa da revista Forbes
e o Ranking de Dilma Roussef na lista
das 100 mulheres mais poderosas 
durante o período do seu governo
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Figuras 3 e 4 – Capas da revista Veja edição especial em 11/2010 e em 20/04/2016

Figuras 5 e 6 – Capas da revista Isto é em 12/05/2010 e 01/04/2016
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Evidenciar com clareza a forma como a mídia impressa, e aqui, de forma par-
ticular, a revista semanal Veja se utiliza da imagem de uma figura pública para 
construir narrativas é uma questão oportuna e de especial importância. No 
Brasil, muitos fatos polêmicos veiculados na mídia são disseminados de for-
ma rápida, sem que se dê a oportunidade ao contraditório, expondo pessoas a 
prejulgamentos e condenando-as precipitadamente nos canais de comunica-
ção de forma muitas vezes acrítica, como foi o caso da Escola Base ocorrido 
em São Paulo no ano de 1994, e que teve grande repercussão popular com 
consequências trágicas, pelo fato da mídia “condenar” injustamente seis pes-
soas inocentes por abuso sexual contra crianças alunas da escola. (Souza, 
2019)

A circulação desses semanários é peculiar, particularmente no Brasil. As re-
vistas têm grande visibilidade, pois mesmo quem não as lê não está imune à 
sua veiculação. Expostas em bancas de revistas de rua, em salas de espera de 
consultórios médicos e odontológicos, em repartições públicas e até mesmo 
em prateleiras de supermercado, elas funcionam como cartazes e ditam os 
temas que pautam a opinião pública.

Figura 7 – Imagem veiculada no jornal
O Estado de São Paulo em 2016
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O presente estudo semiológico da imagem da ex-presidenta na revista Veja, 
durante o período em que esteve no poder, tem a intenção de clarificar a (des)
construção narrativa imagética de sua figura pública feminina. A análise crítica 
de sua imagem retratada na revista durante esse período fatalmente nos leva 
a tocar nas questões sobre o machismo patriarcal que impregna a sociedade 
brasileira, isto é, este trabalho passa necessariamente pela questão de gênero, 
já que sua condição de mulher empoderada a expõe mais fortemente à eventual 
violência de tratamento. 

Fotografias veiculadas na imprensa jornalística impressa, como por exemplo 
pelo Jornal O Estado de São Paulo, onde Dilma parece estar a ser transpas-
sada por uma espada, ou queimada por uma tocha, demonstram a violência 
simbólica e icônica presentes na (des)construção de sua imagem (Fig. 7 e 8).

Após constatarmos todo o poder que existe nessa forma de literacia, outro 
ponto importante deve ser trazido à discussão: pensar a ética do designer 
quanto à função final do produto industrial de que nos fala Flusser (Flusser, 
2010, pp. 200-204), o que implica pensar na responsabilidade ética do desig-
ner que manipula e subverte a imagem de uma ou mais pessoas intencional-
mente. A responsabilidade com a qual os profissionais de design trabalham 
frente à institucionalidade das imagens de figuras públicas também foi uma das 
preocupações do nosso estudo no sentido de compreendermos melhor como o 
designer se comporta diante deste tipo de manipulação de imagens.

Figura 8 – Imagem 
veiculada no jornal
O Estado de São Paulo 
em 2011
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Para além do designer, há também a responsabilidade da imprensa na veicu-
lação das imagens de agentes políticos da nação. A imagem de Dilma “per-
furada” por uma espada, de autoria de Wilton de Sousa Júnior, foi vencedora 
do Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha em 2011. A fotografia, 
publicada no dia 21 de agosto daquele ano, foi replicada pela revista Veja no 
mesmo mês. Segundo reportagem do jornal Globo, o autor já intencionava 
fazer uma fotografia da espada antes da cerimônia, pois buscava transmitir 
uma “imagem política muito forte”. A mesma matéria explica que o júri da 
premiação avaliou “principalmente a habilidade do fotógrafo para captar um 
instante de perfeita sincronia cujo resultado causa surpresa5”.

Sobre essa imagem (Fig. 9), destacamos o que disseram as pesquisadoras 
Pollyanna Silva e Simone Hashiguti no estudo “Uma espada através do corpo 
de Dilma Roussef: mídia, discurso e imagem”:

“[...] Essa foto foi tirada de uma sequência de fotos de uma solenidade mili-
tar, conforme consta na legenda. O recorte, ao “desnudar” a imagem de sua 
condição de produção, propiciou o aparecimento de um efeito de sentido com-
pletamente descontextualizado, fato que pôde servir de instrumento de poder 
para a construção do sentido pretendido pelo jornal. Além da seleção de uma 
foto dentre várias, o foco da imagem utilizada na reportagem está centrado 
na presidente e exclui os participantes da cerimônia, com suas vestimentas 
adequadas à situação – o que também colaborou para o agenciamento do 
sentido.” (P. Silva & Hashiguti, 2016, pp. 35-46).

5   (“Foto de Dilma ‘transpassada’ por espada vence prêmio internacional,” 2012)
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Figura 9 – Sequência de fotos tiradas
em cerimônia na Academia Militar
das Agulhas Negras, agosto de 2011. 
Imagem do artigo de Pollyanna Silva
e Simone Hashiguti

No ano de 2014, diante de uma fotografia onde se via Dilma Rousseff a assistir 
ao desfile do dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, na “mira” de 
uma metralhadora de um carro blindado, veiculada no jornal Correio Brasilien-
se (Fig. 10), o professor Venício de Lima já questionava em seu artigo “A capa 
do ´Correio Brasiliense´” qual a intenção do jornal ao publicar aquela imagem. 
Ao perguntar ao jornalista responsável pela edição da fotografia sobre as ra-
zões da escolha obteve como resposta, por e-mail, ser a foto “excelente e a 
melhor ilustração para o noticiário político do dia.” O pesquisador deixou em 
seu artigo o alerta de que naquele momento já não havia

“[...]distinção entre o ritual dos cargos públicos, os símbolos nacionais, a insti-
tucionalidade da política, dos políticos, dos ocupantes dos mais elevados car-
gos públicos da democracia representativa brasileira; e sua opinião/posição 
(dela, grande mídia) em relação a esses eventuais ocupantes.” (De Lima, 2014)
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O professor disserta que as consequências do desrespeito das imagens aos 
ocupantes dos altos cargos públicos seriam transferidas às instituições com 
consequências arriscadas à credibilidade da democracia. 

“No atual nível de partidarização da grande mídia brasileira, não há solução 
de curto prazo para que se desfaça esta confusão nefasta. A cobertura adversa 
e a desqualificação da política e dos políticos é sua pauta preferencial. Resta 
torcer para que a democracia representativa brasileira sobreviva a uma gran-
de mídia que, apesar de se apresentar como sua principal defensora, corrói, 
cotidiana e reiteradamente, seus fundamentos mais caros.” (De Lima, 2014)

Figura 10 – Fotografia publicada no Jornal 
Correio Brasiliense e criticada pelo professor 
Venício de Lima
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6  Notícias falsas; quaisquer notícias e informações falsas ou mentirosas que são compartilhadas como se fos-
sem reais ou verdadeiras, divulgadas em contextos virtuais, especialmente em redes sociais ou em aplicativos 
para compartilhamento de mensagens. Fonte: Dicio - Dicionário Online de português. https://www.dicio.com.br/
fake-news/ 

7   (“Veja renova “compromisso com o jornalismo” e troca diretor,” 2019)

Figura 11 – Depoimento de ex-leitor de Veja
no portal de informação “Comunique-se”

Passados 6 anos da publicação do texto do professor Venício e após um impe-
achment controverso contra a ex-presidenta Dilma ocorrido em 2016, a demo-
cracia brasileira sofreu com o descrédito da população aos meios de comuni-
cação. Como dito em seu artigo, a mídia brasileira optou por uma cobertura 
que desqualificava a política e os políticos. Agora, no ano de 2020, sentimos 
as consequências dessas escolhas. Hoje no Brasil existem manifestações em 
apoio ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, 
num claro descrédito às instituições democráticas, além disso a mídia tradi-
cional perdeu credibilidade, e entrou em uma grande crise financeira, o que deu 
espaço às chamadas “fake news”6 compartilhadas massivamente nas mídias 
sociais. Diante da crise da imprensa, a revista Veja foi uma das empresas que 
sofreram com a perda dos leitores que ajudou a formar. Comentários sobre a 
notícia da substituição do então editor chefe, quando o jornalista André Petry 
assumiu a direção da revista, em maio de 2019, esboçam bem a crise em que 
Veja se lançou7. 
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“Eu assinei VEJA por mais de 15 anos...... Amava a revista.... Lia, e não joga-
va fora.... queria que mais pessoas lessem....então dava pra quem não podia 
comprar... Também levava para os consultórios da região...para que lessem 
enquanto aguardassem a consulta... Mas depois que colocaram o comunista 
ANDRÉ PETRY , e a linha editorial passou a ser de esquerda, com pautas fe-
ministas, defesas de cotas, e ativismo homossexual, com um bando de comu-
nista nojento escrevendo asneiras na revista... NÃO RENOVEI MAIS... Ficam me 
ligando e mandando propostas pra renovar.... ATÉ ME MANDARAM UM ANO 
DE GRAÇA Agora folheio e não consigo ter estomago pra ler tanto lixo.... Nor-
malmente jogo no lixo sem ler tudo... CLARO QUE NÃO DEIXO NINGUÉM LER 
ISSO.... PAREM DE ME IMPORTUNAR.... NÃO VOU MAIS ASSINAR... VENDAM 
PRA COMUNISTA... GAYS... ATIVISTAS ... FEMINISTAS... ETC... Acabo de ver que 
mandaram o tal PETRY pra rua... É TARDE.... BYE BYE...”

Assim sendo, este trabalho divide-se em 5 partes: o capítulo II, no qual dis-
sertamos sobre a literatura já existente a respeito da revista Veja, e de como 
ela comporta-se em relação ao seu público, à imparcialidade jornalística e às 
mulheres. O capítulo III trata das metodologias qualitativa e quantitativa utili-
zadas nesta pesquisa, o IV discorre sobre os estudos de caso das figuras pú-
blicas femininas abordadas por Veja, com destaque para as presidentas sul-a-
mericanas, Cristina Kirchner, Michele Bachelet e Dilma Rousseff, ressaltando 
ainda o caso de sexismo ocorrido na França com a ministra Barbara Pompili, 
no jornal Libération. O capítulo V expõe, através de gráficos, a forma como a 
imagem de Dilma Rousseff foi percebida por observadores consultados nesta 
pesquisa, e resume como a revista a retratou durante os anos do seu governo. 
Por fim, o capítulo VI traz as considerações finais, que englobam todas as 
observações feitas durante este projeto e trazem a proposta de contribuição 
do presente estudo.



21

II
revisão
de literatura
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fotografia
no jornalismo

A fotografia encontrou diversas formas de resistência ao seu uso desde sua 
invenção entre 1816 e 1828, quando as primeiras imagens fotográficas fo-
ram obtidas pelos franceses Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) e Louis 
Jacques Daguerre (1787–1851). O estudo teórico sobre esta técnica chegou 
a sofrer preconceitos até mesmo no campo religioso. Segundo Walter Benja-
min, em seu ensaio “Pequena História da fotografia” de 1931, o jornal alemão, 
Leipziger Anzeiger, ao abordar a “arte diabólica vinda da França”, tratou assim 
o tema: 

“Pretender fixar imagens efêmeras”, lemos aí, “é não apenas uma coisa impos-
sível, como provaram sólidas investigações alemãs, como o simples desejo de 
pretender tal coisa é já uma blasfêmia. O homem foi criado à imagem de Deus, 
e a imagem de Deus não pode ser fixada por nenhuma máquina humana. Só 
talvez o artista divino, tomado de inspiração celestial, poderá ousar, num mo-
mento de suprema graça, por uma ordem superior do seu gênio e sem ajuda 
de qualquer máquina, reproduzir os traços divinos dos homens.” (as cited in 
Trachtenberg, 2013)

Desde então muitos estudiosos da fotografia debruçam-se sobre sua defini-
ção na essência. Para se ter ideia da amplitude e da importância da fotografia 
em diferentes campos, destacamos o que disseram alguns desses teóricos; 
Em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, Walter Benjamin, 
no âmbito da arte e da técnica, nos alerta para o fato de que a fotografia é “a 
primeira técnica de reprodução verdadeiramente revolucionária”. Para Martine 
Joly, os registros dos raios luminosos na fotografia, como a de um raio x, por 
exemplo, permitem a interpretação dos diferentes fenômenos físicos numa 

1.
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clara contribuição para a ciência. Roland Barthes, no que se refere à linguís-
tica e à semiologia, considera que “de todas as estruturas de informação, a 
fotografia seria a única a ser exclusivamente constituída por uma mensagem 
“denotada” que esgotaria totalmente seu ser.”, e finalmente, Susan Sontag, que 
dialoga com a filosofia, a sociologia, a história, a estética e a pintura, afirma 
que a fotografia supera qualquer outra forma existente de guardar o passado. 
(Barthes, 1990, p. 13; Benjamin, 1985, p. 171; Joly, 2008, p. 24; Sontag, 2004)

Importante frisar aqui o pensamento de Gisèle Freund, 2006, que pontua a 
função social da fotografia:

“... ajudou o homem a descobrir o mundo segundo novos ângulos; suprimiu o 
espaço. Sem ela jamais teríamos visto a superfície da Lua. Se ela nivelou os 
conhecimentos, aproximando assim os homens, não deixa de desempenhar, 
também, um perigoso papel como manipuladora, na criação de necessidades, 
na venda de mercadorias e na conformação de espíritos.”
(as cited in Barcelos, 2009, p. 66) .

O conceito estereotipado inicial da fotografia pregava que para obtermos uma 
boa imagem era necessário que se fotografasse algo igualmente bom. É nesta 
conjuntura que surge o fotógrafo amador, que colabora através das fotografias 
para a conservação da memória de eventos individuais e familiares como ca-
samentos, batizados, e até mesmo momentos em férias. 

A partir de 1920 esta forma de perceber a técnica deu lugar a uma outra forma, 
mais humana, do olhar dos fotógrafos, que passaram a retratar o mundo como 
ele era e permitiram-se a mistura de conceitos do que é belo e feio. (Sontag, 
2004, p. 40)

O custo alto da produção da fotografia, no entanto, fez com que as imagens 
apenas se tornassem acessíveis em 1880. No campo jornalístico, a fotografia 
tardou a se estabelecer. O ceticismo dos editores em usar fotografias com 
texto nos jornais, temerosos com relação à seriedade da informação fotográ-
fica, não ajudaram em sua aceitação na imprensa. Segundo o professor Pedro 
Jorge Sousa “os editores acreditavam que as fotografias não se enquadrariam 
nas convenções e na cultura jornalística dominante na época.” (J. P. Sousa, 
2011, p. 11)
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(...) uma forte reticência do meio jornalístico. A escrita é o veículo da informa-
ção, a imagem apenas uma ilustração. É preciso esperar ainda muito tempo 
para que lhe seja reconhecido um verdadeiro valor informativo. A imprensa 
diária é a que se mostra mais refratária. 
(Amar, 2007, p. 97)

As primeiras fotografias de guerra causaram descrédito pois retratavam uma 
“falsa guerra” com soldados bem instalados em combate, ainda assim guerras 
foram importantes para a consolidação da fotografia na imprensa. A Guerra da 
Crimeia foi, como afirma o professor português Jorge Pedro Sousa, o marco 
de uma nova visão para o jornalismo, que determinava a cobertura dos acon-
tecimentos através da fotografia. (J. P. Sousa, 2000, p. 27)

“A intenção de relatar os fatos “como eles sucederam” esteve por trás das pri-
meiras fotografias de notícias. Estas cumpriram a dupla finalidade de fixar os 
acontecimentos para a posteridade e de mostrar a quem não estava lá como 
esses acontecimentos tinham decorrido” (J. P. Sousa, 2011, p. 1)
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as revistas
ilustradas

2.

As publicações ilustradas começaram a ser editadas na metade do século XIX. 
A primeira revista ilustrada The ilustrated London News tem seu primeiro nú-
mero lançado no ano de 1842 e traz um depoimento do seu fundador, Herbert 
Ingram, no qual afirma que a revista daria aos seus leitores as informações dos 
acontecimentos nacionais e mundiais mais importantes “com ajuda de ima-
gens, caras, variadas e realistas”. Em Paris, a segunda revista ilustrada, chama-
da Illustration, passa a ser impressa, no ano de 1843. (J. P. Sousa, 2000, p. 20)

Para o jornalismo fica evidente desde então a relevância da fotografia na nar-
ração dos acontecimentos, a imagem passa a ter papel fundamental para a 
compreensão e interpretação das notícias.

Daí em diante a fotografia passa a desempenhar um papel social. “A fotografia 
de imprensa assume um carácter, à partida, noticioso e que conta uma histó-
ria.” (Coelho, 2015, p. 11)  Fotojornalismo “é sinónimo de contar uma história 
em imagens” (J. P. Sousa, 2002, p. 8)

No Brasil o editor e tipógrafo português Manoel Antonio da Silva Serva preferiu 
denominar como “folheto” a primeira publicação brasileira chamada “As varie-
dades ou ensaios de Literatura”. Em 1928 surgem os periódicos “O Cruzeiro”, 
pioneiro na utilização de fotos para narrar as histórias dos repórteres Jean 
Manzon e David Nasser, e “A Cigarra”, ambos do grupo Diários Associados, 
pertencente ao empresário Assis Chateaubriand. Anos depois, em 1952 surge 
a revista “Manchete”, do grupo Adolpho Bloch, considerada inovadora para a 
época na forma como passou a usar as fotografias. Apenas em 1966 a editora 
Abril lança a revista “Realidade”, antecessora da Revista Veja, objeto do nosso 
estudo, cujo lançamento se deu em setembro do ano de 1968. (Soares & Ca-
margo, 2014, p. 4)
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a revista Veja3.

A revista Veja surgiu no dia 11 de setembro de 1968, três meses antes do 
decreto do Ato Institucional nº 5, que entre outras medidas autoritárias do 
regime militar vigente na época, instituiu a censura prévia à imprensa brasilei-
ra. A Editora Abril, empresa que surge no Brasil quando o país reorienta sua 
economia incentivando a entrada de capital estrangeiro, é responsável pela 
produção da publicação e pretendia colocar no mercado brasileiro uma revis-
ta semanal e ilustrada, que tinha como referência a revista Time americana. 
(Villalta, 2002, p. 4) 

Na perspectiva de formação do maior império gráfico da América Latina, Vic-
tor Civita, proprietário da Editora Abril, tinha a intenção, conforme Carneiro, 
1986, em seu livro “Fazendo a Cabeça do País. Introdução à História das Edi-
toras Abril e Nova Cultural e do seu Papel na Difusão de Inovações dentro da 
Sociedade Brasileira”, de:

“trabalhar duro para exercer um papel renovador, não somente no panorama 
editorial, mas também e, sobretudo, na formação de novas atitudes, influen-
ciando hábitos da nação, aguçando curiosidade, avivando seus interesses, 
aprofundando sua cultura e lhe dando verdadeira dimensão do seu papel no 
mundo” (as cited inVillalta, 2002, p. 2)

Já no início de sua trajetória, Veja recebeu críticas de jornalistas, que consi-
deraram mau jornalismo o que a revista publicava. Após o lançamento do seu 
primeiro número, eis o comentário no jornal fluminense, Tribuna da Imprensa:
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 “É o TIME em edição provinciana, vestido modestamente, em roupa caseira, 
mas na verdade com uma tremenda pretensão. São 68 páginas que chegam 
a comprometer o jornalismo nacional, que afinal de contas não é tão subde-
senvolvido como a péssima qualidade da revista quer fazer crer. É impressio-
nante como se pode pegar um original excelente (o TIME tem uma ‘linha’ e uma 
‘orientação’ que condenamos, mas do ponto de vista jornalístico é admirável) 
e copiá-lo jogando fora todas as suas qualidades. Veja é a negação do jorna-
lismo, não tem nada que se salve, por maior que seja a boa vontade do leitor.” 
(Jornal Tribuna da Imprensa, 11/11/1968) (Villalta, 2002, p. 7)

Eula Cabral, em seu artigo “Internacionalização da mídia brasileira: análise 
das estratégias do Grupo Abril” reforça que em 2006 Veja detinha monopólio 
comercial em seu segmento, e desobedecia às leis brasileiras, já que de acor-
do com a atual Constituição vigente no Brasil, promulgada no ano de 1988, 
prevê em seu artigo 220, parágrafo 5º, que “os meios de comunicação social 
não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”. 
A autora afirma que no ano de sua pesquisa Veja era considerada “a quarta 
maior publicação semanal de informação do mundo e a maior fora dos Esta-
dos Unidos”. (Cabral, 2011, p. 10)

Atualmente e apesar de enfrentar uma crise financeira nos últimos anos, Veja 
ainda detém o monopólio e continua a dominar o mercado de revistas no Bra-
sil. Seu slogan é “A maior revista do Brasil”. Os números, segundo seu informe 
para publicidade em 2020, registram 17,8 milhões de seguidores nas redes so-
ciais, 14,8 milhões de unique visitors no site, 2,8 milhões de espectadores únicos 
na plataforma de compartilhamento de vídeos “Youtube” e 503 mil exempla-
res no impresso e digital. (“Mídia kit Veja 2020”)
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“Quer ela seja expressiva ou comunicativa, podemos admitir que uma imagem 
constitui sempre uma mensagem para o outro, mesmo quando este outro é o 
próprio autor da mensagem. É por isso que uma das precauções necessárias a 
tomar para melhor compreender uma mensagem visual é procurar para quem 
ela foi produzida.” (Joly, 2008, p. 61)

O artigo de Daniela Villalta “O surgimento da revista Veja no contexto da mo-
dernização brasileira” nos mostra que após amargar alguns anos de prejuízo 
desde seu lançamento, a revista Veja consegue sobreviver e com o suporte 
financeiro da grande Editora que a publicava consegue finalmente se conso-
lidar e ser considerada pela classe média brasileira como um excelente meio 
de informação. 

“a publicação foi se aperfeiçoando, ganhando força e garantindo espaço per-
manente nas bancas de jornais e na preferência da classe média brasileira, 
que a elegeu como o arauto da intelectualidade no país. Era a possibilidade de 
adquirir semanalmente uma parcela de modernidade, impressa em máquinas 
estrangeiras, conforme modelos estrangeiros e com uma nova perspectiva de 
observação dos fatos: a interpretação, ainda uma novidade para o jornalismo 
brasileiro.” (Villalta, 2002, pp. 11-12)

Villalta pondera que o jornalismo interpretativo tem relação com o investiga-
tivo e a respeito disso cita o jornalista Alberto Dines, 1997, em seu livro “100 
anos que fizeram história: Grandes momentos do jornalismo brasileiro nos 
últimos 80 anos”.

 “ao inquirir sobre as causas e origens dos fatos, busca também a ligação entre 
eles e oferece a explicação da sua ocorrência” (as cited inVillalta, 2002, p. 12)

Veja e a
classe média

3.1
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Para se ter uma ideia da influência da revista Veja, cujos leitores pertencem 
majoritariamente às classes A e B, Villalta também dá voz ao jornalista e es-
critor Bernado Kucinski, 1999, o qual em seu livro “Síndrome da Antena Para-
bólica. A ética no jornalismo brasileiro” afirma que:

“as revistas semanais ilustradas preenchem no Brasil uma necessidade impor-
tante de leitura, devido à sua longevidade e alcance nacional, especialmente 
entre as classes médias, que não compram jornais diários. Ao contrário dos 
jornais, possuem um universo grande e próprio de leitores, distinto do universo 
dos protagonistas das notícias, e mantém com esse público um forte laço de 
lealdade. Nas funções de determinação da agenda e produção de consenso 
atuam como usinas de uma ideologia atribuída às classes médias, inclusive no 
reforço de seus preconceitos.” (as cited inVillalta, 2002)

Constatamos esta afirmação no estudo de Fábio Makhoul “A cobertura da re-
vista Veja no primeiro mandato do presidente Lula” quando analisa a notícia 
em que Veja estampa em sua capa a imagem de uma jovem negra que tem 
nas mãos um título de eleitor com a chamada “Ela pode decidir a eleição” e 
o subtítulo “nordestina, 27 anos, educação média, 450 reais por mês, Gilmara 
Cerqueira retrata o eleitor que será o fiel da balança em outubro”. Segundo 
Makhoul, o título de eleitor exibido na fotografia mostrava que Gilmara tinha 
30 anos, Veja alterou a idade na chamada para “enquadrá-la ao perfil do elei-
tor médio, que na verdade é o retrato do Brasil e não dos leitores da revista, 
que são das classes A e B”. Para o autor essa foi a forma que a revista Veja 
encontrou para afirmar que o perfil do brasileiro que decidiria a eleição para 
presidente em 2006 era o de uma mulher nordestina, negra e de baixa renda 
e que tratava-se de um perfil diferente do seu público, mais elitizado e que 
“sabia votar”. Desta forma, a revista reforçava preconceitos ao insinuar que 
as negras, pobres, analfabetas e nordestinas decidiriam as eleições (Fig. 12). 
(Makhoul, 2009, pp. 68-69)
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Figura 12 – Veja reforça preconceitos,
imagem do estudo de Fabio Mackhoul
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No artigo “Veja e a formação de uma opinião pública favorável ao Regime 
Militar”, Ranielle Leal e Antonio Carlos Hohlfeldt explanam a maneira com a 
qual Veja utilizou a “espiral do silêncio” em seu jornalismo durante o regime 
militar brasileiro. O estudo toma como referência a obra traduzida para o es-
panhol “La espiral del silencio - opinión pública: nuestra piel social” da alemã 
Elisabeth Noelle-Neumann, 1995, que traz uma síntese das suas pesquisas 
sobre mídia e opinião pública. A autora fundamenta-se no argumento de que 
as pessoas temem ser isoladas socialmente por terem opiniões minoritárias e 
silenciam, conformando-se perante a opinião pública predominante, ainda que 
expressem opiniões divergentes. Segundo os pesquisadores, Noelle-Neumann 
entende o público como um tribunal perante o qual devemos nos comportar 
para não sermos isolados, trata-se de uma espécie de controle social exercido 
pela opinião pública e invisível aos olhos da sociedade. A pesquisadora escla-
rece, defendem os autores, que a espiral do silêncio tem como princípio o de que 
os indivíduos consideram os meios de comunicação como a melhor forma de 
observar a realidade e de poder distinguir as opiniões dominantes “inclusivas” 
daquelas que “isolam” as pessoas. (as cited inLeal & Hohlfeldt, 2014, p. 8)

Após a promulgação do decreto AI-5, para evitar problemas com os censores 
do regime militar, que compreendeu o período de 1964 a 1985, a revista Veja 
adaptou-se de forma a modificar sua estrutura para tornar-se adequada e po-
der ser publicada sob o período de repressão. Segundo Ranielle Leal e Antonio 
Carlos Hohlfeldt, os militares brasileiros ao assumirem o governo adotaram 
medidas restritivas para legitimar seu poder ao mesmo tempo em que exerce-
ram sobre a mídia o controle de uma imagem positiva do regime militar a fim 
de manter sua legalidade. 

“Assim, nota-se que, diante do cenário político em que se encontrava Veja, nos 
anos de 1968 e 1969, esta manteve um posicionamento de defesa, ou melhor, 
um consentimento ao regime, apresentando conteúdos em suas matérias que 
elogiavam os projetos do governo e os avanços com o AI-5. A revista silenciou 
os reais acontecimentos, as consequências e interesses da ditadura e passou à 
opinião pública a imagem de um governo legítimo e atuante em prol da popula-
ção.” (Leal & Hohlfeldt, 2014, p. 13)

Veja e a espiral
do silêncio

3.2
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“Sinto-me feliz todas as noites, quando ligo a televisão para assistir ao jornal. 
Enquanto as notícias dão conta das greves, agitações, atentados e conflitos em 
várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao desenvolvimento. É 
como se eu tomasse um tranquilizante, após um dia de trabalho (Presidente 
Médici, 22/03/1973)”. (Grassi, 2014, p. 68)

Ranielle Leal e Antonio Carlos Hohlfeldtos, deixam claro como Veja passa a 
utilizar o método da “espiral do silêncio” para criar o isolamento aos que não 
viam com bons olhos o regime ditatorial. Os autores compreendem que para a 
revista, estudantes e cidadãos, que percebiam as reais intenções da ditadura 
militar e se mostravam contra o regime, eram considerados terroristas e preci-
savam ser contidos e punidos. O semanário afirmava ser necessário combater 
os “terroristas” e “assaltantes políticos” e associava os “guerrilheiros”, aque-
les que optaram por enfrentar a ditadura pela via armada, à “subversão” e ao 
“banditismo”, ao mesmo tempo em que criava um ambiente de medo e pavor 
entre seus leitores. Os pesquisadores revelam que o discurso estrategicamen-
te adotado pelo semanário é o de que a culpa do aumento da violência militar 
é dos guerrilheiros, “para enfrentar o terrorismo é preciso ser terrorista”  (Veja, 
1969, p. 23)

Após a ditadura, Veja segue sua trajetória jornalística determinada na defesa 
de um projeto neoliberal e no campo da memória julga os atos da ditadura 
de forma mais positiva que negativa. O artigo “Veja e ditadura: A memória 
dos militares refaz a história.”, da pesquisadora Carla Silva faz um resumo de 
como a revista ameniza os acontecimentos de censura e violência ocorridos 
nos anos de ditadura. A autora entende que durante os anos 90, Veja mostra-
-se despreocupada com a postura tomada nos anos de autoritarismo e produz 
textos jornalísticos que fazem parecer que o semanário não tem passado. 
Para a pesquisadora, a voz por trás das matérias da revista no período estuda-
do por ela, trata-se da voz militar, voz que Veja ecoa repetidamente, inclusive 
quando reproduz a versão ideológica de que em 1964 não houve golpe e sim 
“Revolução”. Carla Silva explana ainda que a partir dos anos 1990 Veja se con-
solida como uma revista relevante na pauta da política nacional e empenha-se 
em processos de campanha com o intuito de construir candidatos neoliberais 
que sigam o projeto econômico e social almejado. A autora aponta que en-
quanto a revista promovia a construção de um programa que ajudasse a unir 
a direita, atuava para desconstruir a esquerda através da criminalização dos 
movimentos sociais e que ao agir dessa forma Veja impossibilitava qualquer 
outra opção de projeto político nacional. 
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Figura 13 – Dilma Rousseff presa durante o regime 
militar, fotos do estudo de Bruna Grassi

“Sua relação com o passado da Ditadura está relacionada com uma postura 
de ataque aos movimentos sociais e negação da luta de classes. É como se 
a esquerda aparecesse sempre como impostora na história, que existindo e 
tendo ideias forçaria a repressão, o endurecimento e os “regimes de exceção”. 
(C. L. Silva, 2013, pp. 95-107)

Aqui abrimos um parêntese para destacar o fato de que a ex-presidenta Dil-
ma ingressou no ano de 1966 na organização revolucionária marxista POLOP, 
acrônimo de Política Operária, surgida em 1961 e constituída sobretudo por 
intelectuais e estudantes, que “propunha uma formação ideológica e uma or-
ganização da vanguarda de classe proletária,” Amaral, 2011 (as cited in Grassi, 
2014, p. 70)

Durantes os anos 1970 a 1972, enquanto estudante de economia e militante 
política vinculada à referida organização, Dilma sofreu a violência do regime 
militar ao ser presa e torturada. (Fig. 13)
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Figura 14 – Elogio a Médici e Dilma “atividades subversivas”

Na edição comemorativa quando da eleição de Dilma em 2010, Veja fez um resu-
mo da vida da ex-presidenta, (Fig.14) e situou o Brasil da seguinte forma em 1970:

“A conquista do tricampeonato de futebol e o milagre econômico, com cres-
cimento de 10% ao ano, fizeram a alegria dos brasileiros. Os militares eram 
populares a ponto de o presidente Médici ser aplaudido no Maracanã. Longe 
dos olhos do público, eles tentavam reprimir os grupos radicais comunistas que 
optaram pela luta armada em seu afã de instalar no Brasil um regime seme-
lhante ao soviético. Dilma pertenceu a um deles.”  (Veja, 2010, p. 30)

Veja deu grande destaque e reproduziu em página inteira a imagem de Dilma 
quando esteve presa nos cárceres da ditadura e descreveu a ex-mandatária 
com o texto a seguir:

“A criança fofinha e a adolescente feliz com a primeira taça de champanhe (re-
ferência às imagens publicadas nas páginas anteriores desta mesma edição de 
Veja) não prenunciavam a situação em que Dilma se encontrava quando esta 
foto foi feita, em 1970: presa por atividades subversivas.” (Veja, 2010, p. 20)
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Figura 15 – Veja utiliza foto com Dilma 
transpassada para “elogiá-la”

No ano de 2011, Dilma surge em uma página da revista Veja com a foto po-
lêmica cuja imagem ela parece estar transpassada por uma espada, também 
veiculada no jornal O Estado de São Paulo e apresentada na seção anterior 
desta pesquisa. Paradoxalmente a fotografia ilustra um texto que seria para 
elogiá-la já que, segundo o jornalista Fábio Portela, a presidenta estaria colo-
cando em prática uma “faxina” contra os corruptos. (Fig. 15). Segundo Fernan-
da Argolo Dantas, o termo “faxineira ética” – foi atribuído a Dilma e abraçado 
pela imprensa e estava relacionado à uma atividade realizada predominante-
mente por mulheres no Brasil, numa “conexão histórica com o trabalho domés-
tico da esfera privada”. (Dantas, 2019, p. 124)

Durante o governo de Dilma, recolhemos duas imagens emblemáticas tam-
bém usadas por Veja em notícias que envolvem militares. A primeira exibe um 
militar com o dedo em riste, similar a uma arma, que aponta para o coração de 
Dilma. Na segunda narrativa icônica um veículo onde se vê um lança mísseis 
dispara contra a imagem da ex-presidenta brasileira que encontra-se acima da 
página. (Fig. 16 e 17)
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Fig 16 e 17 – Comandante do exército com dedo que simula arma apontada ao coração e míssil lançado em direção a Dilma
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Fernanda Leitóles em seu artigo “Objetividade e imparcialidade no jornalismo 
político” expõe que um dos ideais no qual baseia-se o jornalismo é de que o 
repórter deve escrever ou narrar seu texto de forma a não se envolver com a 
reportagem. Sua função deve ser limitada à apuração e transmissão dos fatos 
aos receptores da mensagem (em nosso caso os leitores da mídia em revista) 
e deve apresentar os fatos exatamente como ocorreu. Esse é o conceito da 
“objetividade” para o jornalismo. Há ainda, segundo Leitóles, outro conceito 
que o jornalismo chama de “imparcialidade”, atitude na qual a informação 
descrita na reportagem sobre um acontecimento não deve apresentar posicio-
namento. O leitor, este sim, quem deve tirar da matéria sua própria conclusão 
ao analisar todos os elementos descritos. Neste caso apenas os editoriais e 
colunistas do veículo poderiam expressar sua opinião. A pesquisadora ainda 
argumenta que estes dois conceitos são polêmicos e há autores que afirmam 
que são conceitos inatingíveis e outros que dizem que podem ser aplicados ao 
jornalismo em sua totalidade. (Leitóles, 2012, p. 6)

O jornalismo em Veja é opinativo em suas matérias. Os textos costumam 
esboçar opiniões e conclusões, porém a revista costuma reforçar em seus 
editoriais e em ações publicitárias sua imparcialidade jornalística, como foi 
o caso da campanha que estampou em suas páginas, em 2016, utilizando-se 
das expressões que lhe eram atribuídas como forma de parcialidade e das 
cores verde e amarela em tom nacionalista. No campo jornalístico a Veja co-
meça a ser acusada de “só ver um lado”, “perseguir” e “ser comprometida”. 
(Fig 17). Durante os anos 2015 e 2016, quando o impeachment estava para 
ser votado, observamos que Veja praticamente não exibiu imagem alguma 
sobre manifestações de atos a favor do governo de Dilma Rousseff, era como 
se não existisse uma opinião divergente. É direito da revista ter uma posição 
ideológica, porém, ao declarar imparcialidade Veja peca em não assumir uma 
linha ideológica conveniente a seus discursos. Destacamos a seguir fragmen-
tos de três textos publicados na seção “Cartas ao leitor” da Veja, que costuma 
defender suas reportagens e declarar sua opinião editorial imparcial.

Veja e a
imparcialidade

3.3



38

“Veja reafirma aqui que não escolhe suas reportagens investigativas com base 
em preferências partidárias ou ideológicas – e as publica porque a hipótese 
oposta, a de engavetá-las, seria eticamente intolerável. A revista não tem a 
intenção ou a vontade de que suas reportagens causem crises políticas ou 
desestabilizem governos democráticos. Como sempre fez em seus 37 anos de 
história, Veja toma a decisão de publicar denúncias tendo como único objetivo 
servir a seus eleitores e ao interesse público.” (Veja, 2005b, p. 7)

“A imprensa é parcial”; “ É preciso controlar a imprensa”; tais são as frases que 
costumam pontuar o cantochão do que, no poder, são apanhados com a boca 
na botija. No caso de VEJA, o cantochão mais ouvido é que ela é “parcial”. Há 
quem o entoe agora, por causa da cobertura extensa e aprofundada que a re-
vista faz dos escândalos que colocam em xeque o governo Lula. Como se fatos 
sobejamente provados fossem um diz-que-diz inconsequente. Como se Veja 
fosse antipetista. Nada mais longe da verdade. A revista não é, nem nunca foi, 
inimiga de forças políticas.” (Veja, 2005a, p. 9)

“Afinal, de que lado está Veja? Desde que começou a circular, em setembro de 
1968, a revista só tem um lado: o da defesa intransigente do Brasil. Em seus 
48 anos de existência, Veja sempre se pautou pela luta por um Brasil em que 
o progresso econômico e social com igualdade de oportunidades para todos 
fosse a base de uma sociedade aberta, democrática, tendo a economia de 
mercado como motor da criação de riqueza. Veja sempre esteve entre as for-
ças da nação que se unem em torno dos valores éticos comuns às sociedades 
civilizadas e avançadas.” (Veja, 2016, p. 10)
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Figura 18 – Propaganda em página dupla da revista nas edições 
de abril 2016. Reforço de imparcialidade jornalística
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Em nosso estudo, consideramos ainda o que diz Bourdieu: 

“os jornalistas têm óculos especiais a partir dos quais vêem certas coisas, e 
não outras. Eles operam uma seleção e uma construção do que é selecionado” 
(Bordieu, 1997, p. 25)

Para o pensador francês, “O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisí-
vel o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem 
saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. Trata-se, portanto, 
de um poder de construção da realidade, um poder que “faz ver e faz crer”. A 
ideia central é de que a crença no poder da palavra origina a manutenção da 
ordem ou sua desestruturação, e uma das formas na qual o poder simbólico 
se legitima é a comunicação. Bourdieu conclui ser esta a causa dos veículos 
de comunicação investirem na autopromoção para se mostrarem imparciais 
e portadores da verdade, já que desta forma legitimam e reforçam a crença 
em seu discurso sobre o outro. (Bordieu, 1989, pp. 7-15; G. S. d. Lima, 2019, p. 
34). É o que Veja faz com regularidade.
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Veja e o Partido
dos Trabalhadores

3.4

Não podemos prosseguir com esse estudo sem traçarmos um breve comen-
tário sobre como a revista Veja sempre conduziu a narrativa visual do Partido 
dos Trabalhadores – PT, partido da ex-presidenta Dilma, em suas publicações. 

Em 2009, Fábio Makhoul pesquisou a forma como Veja narrou os escândalos 
acontecidos no primeiro mandato do governo Lula, (2003-2006), à luz da teo-
ria do professor de sociologia da Universidade de Cambridge, John B. Thomp-
son, para quem os escândalos costumam surgir de discursos moralizadores 
que censuram, repreendem, condenam e que podem até mesmo estigmatizar. 
Ainda segundo o pesquisador, Thompson afirma que a reputação é o patri-
mônio de uma figura política, visado pelos seus adversários a fim de diminuir 
este “capital” pois quando surge um escândalo a reputação é a mais atingida 
por tratar-se de um “poder simbólico”. Em nosso estudo observamos que da 
mesma forma como abordou os escândalos durante o governo Lula, Veja con-
tinuou a explorar esse tipo de abordagem “moralizadora” para estigmatizar a 
imagem da então Chefe de Estado brasileira.
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Figura 19 – Primeira capa da Veja
com o ex-presidente Lula.
Imagem do estudo de Fábio Makhoul

Makhoul esclarece ainda que apesar de declarar-se imparcial, desde o ano 
de 1979, quando o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva – fundador e figura 
mais expoente do Partido dos Trabalhadores – estampou a primeira capa da 
revista (Fig. 19), Veja tem sido “pouco simpática com a imagem do ex-presi-
dente e seu partido”:

“Logo na primeira capa em que Lula é tema, o metalúrgico aparece com uma 
expressão enfezada e preocupada, cercado por policiais e com um casaco 
jogado nas costas, como se estivesse sendo preso. A manchete é: “Confronto 
no ABC”, com chamada negativa para o futuro presidente: “greve, impasse e a 
queda de Lula”.” (Makhoul, 2009, p. 21)
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No ano 2010, o encalço ao PT continuou fortemente em quatro capas de edi-
ções de Veja. A revista associa a sigla a figuras bestializadas e explora o uso 
das cores vermelha e preta no fundo das imagens, impondo um discurso ima-
gético aterrorizante e repulsivo. O monstro surge para simular a fera radical 
petista e o polvo é usado como trocadilho, já que o “PT” é conhecido como 
“partido do povo” e há a associação aos moluscos “polvo” e “lula”, nome do 
ex-presidente. Os tentáculos ilustram os interesses partidários e ideológicos 
que avançam sobre o Estado brasileiro. (Fig. 20)

Reproduzimos a seguir apontamento de Maria Carmen Aires Gomes e Maíra 
Ferreira Sant’Ana sobre a importância da exposição das capas de revista e 
jornais impressos:

“A vinculação entre imagem e texto atrai e capta diretamente a atenção do 
leitor para a compra ou não do jornal/revista. A capa funciona, assim, para 
a empresa, como uma estratégia de marquetização: informa para vender e 
vende para informar. Tanto a primeira página do jornal como a capa de revista 
se caracterizam como um tipo de gênero multimodal capazes de combinar va-
riadas semioses significativas, em sua composição, tais como: cores, imagens 
gráficas, textos verbais”. (Gomes & Sant’ana, 2012, p. 516)

A diagramação das páginas internas, que narram a matéria de capa, seguem 
a mesma linha e são desenvolvidas de forma a usar as figuras bestializadas 
como o monstro e o polvo com aspecto aterrorizante e repugnante. (Fig.21 
a 26). Retornamos aqui o estudo dos autores Ranielle Leal e Antonio Carlos 
Hohlfeldtos com a teoria da “espiral do silêncio” de Elisabeth Noelle-Neumann, 
quando afirmam que Veja utilizava-se das narrativas em suas matérias para 
criar o isolamento do leitor durante o regime militar caso fossem a favor dos 
chamados “subversivos”. Os tempos são outros e as intenções são necessa-
riamente outras: desta vez não seria incorreto dizer que o intuito da revista 
é o de provocar o isolamento em seus leitores através de medo e repulsa ao 
Partido dos Trabalhadores.
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Figura 20 – Capas de Veja do ano eleitoral de 2010. 
Discurso aterrorizante e repulsivo
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Figura 21 – Imagem de monstro reforça o sentimento de medo
e terror contra o partido dos trabalhadores

Figura 22 – Imagem repugnante com o molusco, 
o “partido do povo” em forma de estrela, símbolo do Partido dos Trabalhadores
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Figura 23 – Imagem asquerosa do molusco polvo,
associação de repugnância ao Partido dos Trabalhadores
e ao ex-presidente Lula
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Figuras 24 e 25 – Imagens do polvo utilizadas nas 
matérias de capa de Veja provocam repugnância contra 
o Partido dos Trabalhadores.

Ao lado, o dedo da Dilma assemelha-se ao tentáculo 
do polvo

Figura 26 – Imagem do polvo de forma a provocar indignação frente 
supostos escândalos contra o Partido dos Trabalhadores
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Figura 27 – Desejo de impeachment de Dilma Rousseff ao ex-
editor da Veja em seu novo projeto

No ano de 2012, Veja promove mudança em sua equipe, novos jornalistas são 
contratados e o editor chefe, Mario Sabino, deixa a revista para trabalhar em 
projeto próprio denominado “O Antagonista”. Em 2015 é parabenizado por um 
ex-colega de trabalho da seguinte forma na mídia social “twitter” “desejo a @dio-
gomainardi e @mariosabinof sucesso (lê-se impeachment) com o antagonista.
com. Aprendi muito com ambos. Gratidão é eterna.” (Fig. 27).

Em 16 de março de 2016, às vésperas do impeachment de Dilma, e dois dias 
depois de o ex-presidente Lula ter usado a expressão “jararaca” em uma cole-
tiva de imprensa como forma de manifestação por ter sobrevivido ao que ele 
considerava uma armação jurídica para apanhá-lo injustamente, o petista se 
referia à sua incriminação no processo do sítio de Atibaia e sua condução co-
ercitiva para depoimento junto à Polícia Federal, Veja mais uma vez aproveita 
o episódio e bestializa o Partido na figura do líder petista e exibe em sua capa 
a imagem do ex-governante como uma medusa, com seu cabelo em forma de 
jararacas (Fig. 28). Vejamos as palavras do ex-presidente Lula: “Se quiseram 
matar a jararaca não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca ‘tá’ 
viva como sempre esteve”. O texto da revista traz a fala da homília que teria 
feito D. Darci Jose Nicioli, bispo auxiliar na Basílica de Aparecida, Arquidioce-
se da padroeira do Brasil. “É hora de voltar à casa do Pai. Pisar a cabeça da 
serpente. De todas as serpentes. Anular a força do mal e vencer o mal pelo 
bem. Coragem”, teria dito o bispo. A intenção de Veja era a de mostrar que até 
a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, que tinha por tradição 
apoiar o partido dos trabalhadores estava contra o lulismo. (dos Santos, 2017, 
pp. 108-110)

Aqui vale ressaltar que a imagem da ex-presidenta Dilma neste período es-
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Figura 28 – Ex-presidente Lula e os cabelos 
de jararacas em forma de medusa

tava bastante ligada à imagem do ex-presidente Lula, nas palavras do autor 
da matéria da capa “o destino de um está atrelado ao destino do outro”. A 
impactante capa da revista nos remete a um trecho do texto “A imagem pode 
matar?”, da filósofa e diretora de investigação no Centre National de la Recher-
che Scientifique, em Paris, Marie José-Mondzain:

“Os olhos do espectador medusado estão cheios e preenchidos por este obtu-
rador de todo o movimento. O propagandista não se contenta em usar sím-
bolos e emblemas já existentes, mas sobredetermina-os a fim de impor um 
regime unívoco de interpretação e manipular conjuntamente o desejo de ma-
tar ou morrer (...). As visibilidades estão ao serviço da comunicação e são o 
instrumento privilegiado do pensamento único”.
(Mondzain, 2017, p. 63)
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Figura 29 – Edição antecipada de Veja, 
intenção de gerar fato político

Por último, a capa maquiavélica que resultou no depoimento indignado de 
Dilma Rousseff em sua última participação na campanha eleitoral para pre-
sidência em 2014, quando a revista Veja antecipou a distribuição da edição, 
que normalmente chega às bancas de revistas aos domingos, para a sexta-fei-
ra, antevéspera da eleição, com a clara intenção de gerar um acontecimento 
político que pudesse interferir no resultado das eleições que ocorreriam no 
domingo (Fig. 29).
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8   (“PT obtém direito de resposta na revista Veja após série de ações,” 2014)

Nesta capa, baseada em depoimento de delação premiada, Veja acusa os ex-
-presidentes de “saberem de tudo”. A reportagem traz a suposta revelação de 
que a então presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula tinham conhe-
cimento de um caso de corrupção na Petrobrás, empresa estatal petroquími-
ca brasileira. No entanto o próprio advogado do delator, Augusto Figueiredo 
Basto, após repercussão da capa da revista contesta a reportagem de Veja 
da seguinte forma, em matéria veiculada no jornal Valor Econômico: “Nesse 
dia [22] não houve depoimento no âmbito da delação. Isso é mentira. Desafio 
qualquer um a provar que houve oitiva da delação premiada na quarta-feira”, 
e prossegue: “Não houve retificação alguma. Ou a fonte da matéria mentiu 
ou isso é má-fé mesmo”. (J. A. Lima, 2014). Os advogados da ex-presidenta 
entraram com uma ação na justiça e na noite de sábado, 25 de abril de 2014, 
o ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, determinou 
que Veja estava impedida de publicitar a edição nos canais de propaganda 
paga em rádio, televisão, outdoor e internet.  Segundo o magistrado, a ampla 
divulgação da capa ou do seu conteúdo poderia “transformar a veiculação em 
verdadeiro panfletário de campanha, que, a toda evidência, desborda do direi-
to/dever de informação e da liberdade de expressão” (Processo Rp 178.163). 
O ministro reiterou ainda que “o direito de resposta não possui contornos de 
sanção, mas o exercício constitucional da liberdade de expressão, por meio 
do mesmo veículo, conquanto se aviste ofensa grave e/ou afirmação sabida-
mente inverídica” (Processo: Rp 178418)8. 
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Figura 30 – Editorial da Veja após a capa 
polêmica da edição pré-campanha

Passada a eleição e diante do grande confronto que a capa da edição pré-elei-
toral proporcionou entre os eleitores, Veja, em seu editorial na edição semanal 
seguinte, rebate a decisão judicial e diz que “não procurou criar efeitos elei-
torais contra ou a favor de nenhum candidato ao publicar a capa da semana 
passada” e afirma que “em seus 46 anos sempre esteve ao lado do Brasil”, diz 
que já contrariou muitos partidos políticos e governantes e que “sempre que 
um partido ou governo tem dificuldade em conviver com a realidade, o proble-
ma não está nos fatos mas em quem os divulga.” Veja mostra-se orgulhosa ao 
revelar que os adversários de Dilma no pleito eleitoral reagiram com júbilo à 
reportagem da revista e reproduziram a capa em forma de cartazes que foram 
pendurados em prédios, monumentos públicos e praças nas grandes cidades 
e até mesmo carregados em forma de estandartes em manifestações contra 
o governo. Veja segue o editorial afirmando que “tem compromisso com a ver-
dade, com o leitor e com o Brasil, e se contenta com o fato de ter publicado o 
resultado de mais uma reportagem guiada por esses princípios – independen-
temente das reações partidárias acaloradas e antagônicas que ela suscitou”. 
Dirigindo-se ao seu público classe média e moralista Veja finaliza com uma 
citação bíblica, “A verdade não fere o justo, não importa o momento em que é 
revelada. Registra o Evangelho de João: “Conhecereis a verdade; e a verdade 
vos libertará” (Fig.30).



54

Figura 31 – “Bela, recatada e do lar”,
o perfil ideal da mulher para Veja

Veja e as mulheres3.5

Devemos considerar os estereótipos de gênero tão presentes na mídia como 
o resultado de uma ampla prática social, que envolve a determinação de pa-
péis pré-definidos e hierarquicamente distintos, para homens e mulheres. Em 
seu livro “A dominação masculina”, Bourdieu considera ser mais fácil justificar 
estes estereótipos com questões biológicas do que reconhecê-los como re-
sultado de uma estrutura histórico-social. (Bourdieu, 2012)

Já vimos anteriormente que Veja reforça seus preconceitos diante do seu 
público majoritariamente de classe média através do uso das imagens. Po-
demos evidenciar a intenção do semanário também em relação às questões 
de gênero. Para a revista, o perfil ideal de mulher é aquela discreta, que dá su-
porte ao homem e que se mantém em casa cuidando dos filhos e marido. Foi 
o que vimos na edição publicada logo após o afastamento de Dilma Rousseff 
do governo após a aprovação do processo do impeachment, quando em uma 
matéria, curiosamente escrita por uma mulher, estampou em suas páginas 
que Marcela Temer, a próxima primeira dama, seria “bela, recatada e do lar”, 
um anti-exemplo quando pensamos no simbolismo da mulher independente e 
empoderada representado na ex-mandatária (Fig. 31).
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Desconectada com a luta feminista por igualdade em direitos a salários e car-
gos públicos, entre tantas outras reivindicações, Veja traz uma matéria que 
lembra as revistas ilustradas das décadas de 50 e 60, nas quais os homens, 
que escreviam os artigos, recomendavam a melhor forma das mulheres agi-
rem. Citamos como exemplo o periódico encontrado no artigo de Lucas San-
tos  Rosa e Maria Cecília Pilla “Homem ideal em revista no Jornal das Moças 
(anos 1950)” (Fig. 32) que surgiu no Rio de Janeiro e teve circulação nacional 
entre 1914 e 1965, dos quais os autores destacam alguns posicionamentos 
editoriais: (Rosa & Pilla, 2019, pp. 179-181)

“O JORNAL DAS MOÇAS tem levado a todos os lares ensinamentos agradáveis 
e úteis formando inúmeras boas donas de casa. Quer nos figurinos, quer nos 
bordados, tricôs e outras idéias interessantes que fazem da mulher aquelas 
que os homens desejam para um lar, concorre o JORNAL DAS MOÇAS para o 
engrandecimento da família. E uma família unida, forte e digna, forma, tam-
bém, uma grande pátria, que, por seu turno, tem que ser admirada e respeitada 
no concerto das nações civilizadas. Êste tem sido o papel preponderante de 
JORNAL DAS MOÇAS no transcurso de sua existência. Esta, a nosso ver, é a 
importância da imprensa.” (JORNAL DAS MOÇAS, 1956, n. 2146, p. 11)

Figura 32 – Capas do periódico brasileiro “Jornal das moças”. 
Fonte: Revista Prosa, verso e Arte (“A mulher no mundo machista: 
Revistas femininas nos anos 50 e 60.”)
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“Pertencemos a uma revista que durante todos esses anos de sua longa exis-
tência vem mantendo uma linha de conduta que jamais se afastou dos bons 
princípios morais. Estamos, por isso mesmo, ao lado dos que trabalham pela 
moralização dos costumes mesmo que isso possa trazer prejuízos a terceiros. 
[...] Não defendemos, jamais, a imoralidade, mas não queremos ver, também, 
a música popular revestida de sete saias, numa época em que decotes alcan-
çam grandes ‘latitudes’”. (JORNAL DAS MOÇAS, 1957, n. 2197, p. 44).9

Sobre estas imagens associadas a um padrão moral específico publicadas em 
Veja, apontamos ainda o que disse Susan Sontag: “Fotos não podem criar uma 
posição moral, mas podem reforçá-la — e podem ajudar a desenvolver uma 
posição moral ainda embrionária.”  (Sontag, 2004, p. 28)

Ana Veloso e Fernanda Vasconcelos, no artigo intitulado “Dilma na IstoÉ e 
Marcela na Veja: os rastros do sexismo nas produções das duas revistas se-
manais brasileiras” referenciam que a UNESCO, em seu documento intitulado 
“Un solo mundo, voces múltiples: comunicación e información en nuestro tem-
po” já nos anos 80, alertava para o fato da superexposição da imagem e do 
sexo das mulheres e da invisibilidade feminina enquanto fontes das notícias. 

“Por supuesto, los medios de comunicación social no son la causa fundamental 
de la condición subordinada de la mujer. Y no disponen por si solos de medios 
para subsanarla. Las causas tienen profundas raíces en las estructuras socia-
les, políticas y económicas así como en actitudes culturalmente determinadas, 
y sólo se podrá encontrar la solución mediante la introducción de cambios a 
largo plazo. Sin embargo, los medios de comunicación social disponen hasta 
cierto punto de la facultad de estimular o de retrasar tales câmbios.” (UNESCO, 
1988, p.330-331).

As autoras também assinalam o fato de que os meios de comunicação pro-
movem 

“o acesso às imagens de um conjunto ou segmento de mulheres despojadas 
de sua humanidade para emergir, nas telas, páginas, portais e programas de 
rádio como personificação de um feminino concebido pelo capital e materiali-
zado no protagonismo de atrizes e moças ‘belas, recatadas e do lar’”. (da Con-
ceição Veloso & de Vasconcelos, 2016, p. 2)

9   “É claro que os meios de comunicação social não são a causa fundamental da condição de subordinação 
das mulheres. E não dispõem sozinhos de meios para remediá-la. As causas têm raízes profundas nas es-
truturas sociais, políticas e econômicas, bem como em atitudes culturalmente determinadas, e só se poderá 
encontrar a solução introduzindo-se mudanças em longo prazo. No entanto, os meios de comunicação social 
têm, em certa medida, o poder de estimular ou atrasar tais mudanças.” – Livre tradução.
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E citam a pesquisadora Rachel Moreno no livro “Vigiar, seduzir, excluir – a 
colonização das mentes”, 2009:

“A mídia comanda, sem mandar. Mandam a mulher ser bela, ser magra, ser 
boba, ser mãe, ser invejosa, competir com as outras, manda correr em busca 
da felicidade perfeita que virá a partir da compra de produtos e valores, da 
exibição de marcas e etiquetas que nos identifiquem e qualifiquem. Sem tom 
de mando, a mídia evita a resistência e a rebelião.” (as cited in da Conceição 
Veloso & de Vasconcelos, 2016, p.6)

Fernanda Dantas e Linda Rubim em seu estudo “TCHAU QUERIDA!”: As ques-
tões de gênero na cobertura da mídia sobre o governo Dilma” nos explicitam 
que as coberturas nos meios de comunicação refletem a cultura patriarcal 
através da sujeição do corpo das mulheres em diferentes sociedades ao redor 
do mundo, as autoras destacam uma afirmação de Michelle Perrot, 1995, “o 
corpo das mulheres não lhes pertence”. (as cited in Dantas & Rubim, 2018, pp. 
466-491). Diante disso, há ainda que considerarmos os estudos de Nancy Fra-
ser, titular da cátedra Henry A. and Louise Loeb de Ciências Políticas e Sociais 
da New School University, em Nova York, que nos diz que sob uma perspectiva 
sociocultural há uma construção do privilégio dos traços masculinos e con-
comitantemente uma desqualificação dos traços femininos, o que resulta em 
danos às mulheres sob a forma de exploração sexual, violência generalizada e 
“representações banalizantes, objetificadoras e humilhantes na mídia”. Fraser 
diz ser a sujeição às normas androcêntricas uma das causas que tornam as 
mulheres em desvantagem intelectual e por isso mesmo excluídas das esfe-
ras públicas e centros de decisões. (Fraser, 2006, p. 234)

Ressaltamos essa desqualificação feminina – referida pelas pesquisadoras – 
na coluna “Gente” de Veja, outra abordagem machista e sexista da imagem da 
mulher na revista. Nesta seção, a publicação utiliza-se comumente da ironia 
nos textos de apoio às fotografias que reproduz de celebridades envoltas em 
intrigas e “fofocas” com destaque para a objetificação do corpo feminino (Fig. 
33, 34 e 35).
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Figuras 33, 34 e 35 – Mulheres na coluna Gente de Veja; sexismo, machismo e objetificação
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III
metodologia



61

introdução1.

Neste capítulo apresentaremos a metodologia aplicada ao presente estudo que 
discorre sobre a literacia da imagem da ex-presidenta brasileira Dilma Roussef na 
revista “Veja” durante o período de sua candidatura à primeira eleição em 2010 
até o seu afastamento definitivo da presidência após um polêmico impeachment 
ocorrido em abril de 2016.

Podemos apontar como objetivo geral do nosso trabalho o de evidenciar a cons-
trução da narrativa icônica da imagem da ex-presidenta, pela revista Veja, durante 
o período do seu governo.

Para que isso seja possível propomos como objetivos específicos:

• Revelar a (des)construção da imagem de Dilma Rousseff nas revistas Veja 
durante a sua candidatura à primeira eleição até sua destituição da presidên-
cia do Brasil;

• Clarificar os métodos usados na (des)construção da imagem de Dilma Rous-
seff como uma figura pública feminina pela Revista Veja.

A revista “Veja” foi escolhida pelo fato de ser o semanário com maior tiragem no 
período investigado e ter configurado nos anos da consolidação da hegemonia 
neoliberal brasileira como a principal revista de notícias do Brasil e que teve um 
expressivo papel na história política do país, representando sempre os interesses 
das classes A e B, as mais abastadas da sociedade. (C. L. Silva, 2013, p. 95)

Sobre a (des)construção da imagem da ex-presidenta, trazemos ao nosso texto 
uma observação de Joly: “uma imagem é, com efeito, considerada verdadeira ou 
falsa não por causa daquilo que representa, mas por causa daquilo que nos é dito 
ou escrito acerca do que ela representa”. (Joly, 2008, p. 136) No nosso estudo 
analisaremos as imagens e as informações textuais para nos ajudar na compre-
ensão da produção de sentido da narrativa trazida pela revista.
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quantitativo
e qualitativo

2.

De acordo com Valdete Bone e Silvia Quaresma: 

“o ponto de partida de uma investigação científica deve basear-se em um 
levantamento de dados. Para esse levantamento é necessário, num primeiro 
momento, que se faça uma pesquisa bibliográfica. Num segundo momento, o 
pesquisador deve realizar uma observação dos fatos ou fenômenos para que 
ele obtenha maiores informações e num terceiro momento, o pesquisador deve 
fazer contatos com pessoas que possam fornecer dados ou sugerir possíveis 
fontes de informações úteis.” (Boni & Quaresma, 2005, p. 70)

A metodologia aplicada no presente estudo tem base no cruzamento em pes-
quisa qualitativa e quantitativa utilizando-se do método da triangulação de 
dados, que consiste, segundo Denzin e Lincoln,1994, no uso de uma variedade 
de fontes no mesmo estudo. (as cited in M. J. Sousa & Baptista, 2012, p. 63) 

Ainda segundo (Ribeiro, 2008, p. 133):

“as duas abordagens (qualitativa e quantitativa) não se excluem. A aborda-
gem quantitativa atua em níveis de realidade nos quais os dados trazem à 
tona indicadores e tendências observáveis. A abordagem qualitativa realça os 
valores, as crenças, as representações, as opiniões, atitudes e, usualmente, é 
empregada para que o pesquisador compreenda os fenômenos caracterizados 
por um alto grau de complexidade interna do fenômeno pesquisado.”
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Esta opção combinada foi escolhida porque precisávamos quantificar o núme-
ro de vezes em que a imagem da ex-presidenta foi veiculada e levantar apon-
tamentos sobre de que maneira Dilma aparecia com frequência nas imagens 
para a realização da análise de conteúdo, que conforme Gillian Rose: “em sua 
preocupação com a replicabilidade e validade, oferece uma série de técnicas 
para manipulação de um grande número de imagens com algum grau de con-
sistência”10.  (Rose, 2001, p. 55)

No que diz respeito à pesquisa qualitativa, Antônio Carlos Gil, (1991), concei-
tua como 

“pesquisa exploratória aquela que visa proporcionar maior familiaridade com 
o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve 
levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 
práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 
compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estu-
dos de Caso”. (as cited in Ribeiro, 2008, p. 136)

Desta forma, iniciamos então, nosso processo de investigação.

A primeira etapa do projeto consistiu no levantamento da bibliografia relacio-
nada ao objeto de estudo, isto é, consideramos as publicações existentes re-
lacionadas à imagem da ex-Chefe de Estado brasileira, como também sobre 
mídia impressa, figuras públicas, figuras femininas de poder e semiologia. 
Este levantamento bibliográfico esteve presente em todas as etapas da dis-
sertação. Durante este processo foi possível perceber a relevância de alguns 
temas como o comportamento ético do designer diante da manipulação das 
imagens de figuras públicas a serem veiculadas em revistas, a construção 
da narrativa, ou literacia visual, através da análise do discurso associada às 
imagens femininas e as abordagens dos media em relação a figuras públicas 
femininas.

Entender para quem a “Veja” se dirige também foi um passo importante na 
investigação, para isso buscou-se em material bibliográfico levantamento de 
informações que pudessem nos ajudar a traçar um perfil da revista, e que nos 
auxiliasse a compreender quem é o público ao qual a narrativa das imagens 
da ex-presidenta se dirige. 

10   Livre tradução
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A segunda etapa resulta do levantamento das imagens de Dima Rousseff e 
dos textos que as acompanham na revista “Veja”, via acervo digital da publi-
cação disponível na internet para assinantes. O período de recolha foi feito 
entre os meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020. As imagens foram 
coletadas durante buscas nas revistas de número 2165 ao 2474, exemplares 
que circularam durante o período de maio de 2010 a abril de 2016, ou seja, da 
ascensão durante a primeira campanha à queda da ex-presidenta na metade 
do seu segundo mandato. Do universo de 309 exemplares, foram encontradas 
689 imagens em 266 revistas. 

Durante esta etapa, imagens que esclarecem a (des)construção da imagem 
de Dilma Rousseff na revista foram separadas com a intenção de clarificar e 
ilustrar melhor a discussão da investigação.

Tabelas resumos anuais (Páginas 159 a 165) foram elaboradas para facilitar 
o registro e a narrativa dos fatos durante o período da pesquisa, a fim de que 
pudéssemos separar as imagens que tivessem relação mais estreita com a 
narrativa e o contexto histórico e político da época. Para isso cada ano foi 
dividido em quatro trimestres, a fim de visualizarmos com mais clareza a ocor-
rência dos fatos. As variáveis consideradas nesta etapa foram as seguintes: 
ano da revista, mês de publicação, número da revista, quantidade de imagens, 
total de imagens por mês, contexto político das imagens, narrativa das ima-
gens e resumo das imagens por cada trimestre. 

Sobre a redução da quantidade de imagens selecionadas para a análise de 
conteúdo, trazemos o que nos diz Gillian Rose, ao citar Lutz e Collins,1993, 
em seu estudo:

“Embora à primeira vista possa parecer contraproducente reduzir qualquer rico 
material em fotografia para um pequeno número de códigos, a quantificação 
não impede ou substitui a análise qualitativa das fotos. Permite, no entanto, a 
descoberta de padrões muito sutis de serem vistos em uma inspeção casual e 
a proteção contra um inconsciente que procura na revista apenas aquilo que 
confirme o seu senso inicial do que a foto diz ou faz.”11 (Rose, 2001, p. 55)

11   Livre tradução
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Esta foi nossa preocupação ao observarmos nas imagens de Dilma Rousseff 
comportamentos frequentes quanto às suas expressões faciais, ou mesmo 
esses padrões sutis de serem vistos: como comportavam-se seus olhos e 
boca, quais os seus gestos, como estavam as mãos. Em relação à sua cabe-
ça, se estava cabisbaixa, de lado, para frente ou para cima. Quais as cores de 
fundo e se havia elementos repetidos.

Todas as imagens selecionadas durante este estudo foram escolhidas tendo 
em vista a força política e poder que representam, pois segundo Marie-José 
Mondzain:

“É através da imagem, fac-similada ou objeto substitutivo, que uma relação de 
poder se estabelece. Mesmo que estas imagens possuam um poder, existe uma 
resposta a esse poder, pois é sempre possível produzir contra-poderes, contra-
-imagens que desviam ou invalidam os poderes da primeira.” (Mondzain, 2017, 
p. 22)

O contexto histórico e político em que aparecem foram determinantes para a se-
leção. Fatos significativos para a análise do discurso da revista, como troca de 
diretor de redação, foram observados.
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entrevistas3.

Ainda segundo (Ribeiro, 2008, p. 141):

“a entrevista é a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter 
informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, 
sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se 
pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a in-
terpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores.”

Neste sentido, uma entrevista com a própria Dilma Roussef foi elaborada atra-
vés de um questionário que foi enviado para a sua assessoria, por correio ele-
trônico, em maio deste ano. As respostas seriam compiladas em uma tabela 
e contribuiriam para nossas conclusões finais.  O formato do texto permitia 
deixá-la à vontade para responder livremente no tempo em que estivesse dis-
ponível. 

No dia 09 de junho de 2020 a assessoria respondeu ao e-mail (página 168) en-
viado e informou que a agenda da ex-presidenta estava bastante cheia e que 
só poderia responder no mês de julho, porém, até o momento do fechamento 
da dissertação, em agosto deste ano, não obtivemos mais resposta.
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questionários4.

Para clarificar os métodos usados na (des)construção da imagem da ex-pre-
sidenta na revista “Veja”, bem como entender até onde vai a responsabilidade 
ética do designer na condução da narrativa das imagens, optamos por en-
viar um questionário aos designers que trabalharam no periódico durante o 
governo Dilma, que denominamos “questionário dos designers”. Decidimos 
contactar apenas ex-funcionários, pois consideramos a possibilidade de que 
os que ainda trabalham na revista não se sentiriam confortáveis em responder 
às perguntas formuladas. Para que isso fosse possível uma busca foi feita na 
página do expediente da revista a fim de identificar os nomes dos profissio-
nais. Criou-se então um formulário pela plataforma “Google” (Pág. 166), que 
foi submetido aos designers por e-mail ou através de redes sociais.  Do total 
de 7 ex-funcionários de Veja contactados, 4 nos retornaram. O questionário 
compreende perguntas sobre os processos de escolhas das fotografias e de 
opiniões pessoais sobre imagens através da técnica de análise foto elicita-
ção, a qual segundo Douglas Harper ativa elementos profundos da consciên-
cia humana além das palavras, pois evocam partes do cérebro que processam 
as imagens mais antigas do que as partes que processam somente palavras 
(Harper, 2002, p. 13). As respostas foram coletadas e também organizadas 
em uma tabela. Um dos entrevistados solicitou responder uma das perguntas 
on-line, via videoconferência. A entrevista foi realizada no dia 22 de novembro 
de 2019, via plataforma Skype, que permitiu ao designer expressar-se livre-
mente, e da qual resultou um áudio gravado com a autorização do participan-
te. Constam excertos transcritos como apêndice neste trabalho (Pág. 175).
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Na tabela feita inicialmente para o acompanhamento dos acontecimentos 
históricos e políticos ocorridos por ano de governo (Pág. 159), as imagens 
separadas a cada trimestre foram categorizadas por adjetivos e numeradas 
em 13 grupos distintos, com o objetivo de classificá-las de acordo com as 
expressões físicas, faciais e gestuais, de Dilma Rousseff e dos textos que as 
acompanham. Os grupos de adjetivos foram os seguintes:

• GRUPO 1 – Angustiada/Sofrida

• GRUPO 2 – Acuada/Medrosa

• GRUPO 3 – Autoritária/Irritada/Agressiva/Ofensiva

• GRUPO 4 – Bisbilhoteira

• GRUPO 5 – Débil/Perdida

• GRUPO 6 – Dissimulada

• GRUPO 7 – Incompetente

• GRUPO 8 – Derrotada

• GRUPO 9 – Perturbada/Desequilibrada/Louca

• GRUPO 10 – Servil

• GRUPO 11 – Contraditória

• GRUPO 12 – Ingênua

• GRUPO 13 – Promissora/esperançosa
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A técnica de foto elicitação foi mais uma vez utilizada para a classificação 
da percepção da imagem de Dilma Rousseff na revista Veja por brasileiros e 
portugueses. Um segundo questionário, que chamamos de “questionário dos 
observadores” (Pág. 167), foi elaborado via plataforma Google, contendo uma 
imagem de cada grupo de adjetivos. A enquete com 13 imagens foi submetida 
via redes sociais para colegas de faculdade, amigos e familiares portugueses 
e brasileiros. A ideia era além de validar os adjetivos já definidos, também 
avaliar se as percepções tinham semelhanças entre os observadores das duas 
nacionalidades. O objetivo desse formulário foi o de nos auxiliar na avaliação 
dos observadores sobre as expressões de Dilma Rousseff nas imagens. 

O formulário foi respondido por 63 pessoas, sendo 50 brasileiros e 13 por-
tugueses. Dentre estes, 47 mulheres (38 brasileiras e 9 portuguesas) e 16 
homens (12 brasileiros e 4 portuguesas).
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compilação
dos dados

5.

A última fase consistiu no estudo e comparação dos dados colhidos com os 
formulários e entrevista. Nesta etapa as imagens e textos foram analisados 
considerando-se as respostas dos designers ao questionário enviado (ques-
tionário dos designers) (Pág. 166). O objetivo era averiguar como esses pro-
fissionais lidam no exercício de suas atividades com a prática da manipulação 
de imagens na revista Veja e qual a implicação jurídica que esse tipo de traba-
lho pode acarretar.

Já para amparar a análise da narrativa visual da ex-presidenta, as respostas ao 
questionário da percepção da sua imagem, submetido anteriormente (questio-
nário dos observadores) (Pág. 167), nos possibilitaram a criação de gráficos 
que demonstram o impacto da imagem de Dilma Rousseff na revista Veja, por 
ano, a partir do ponto de vista das pessoas consultadas.

De posse dos dados compilados e somando-se os aspectos estudados na 
revisão de literatura e da análise do discurso presente nos textos associados 
às mesmas, pudemos proceder à interpretação da narrativa construída pela 
revista.
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estudos de caso6.

Do corpus de imagens obtidos da revista Veja e analisado na presente pes-
quisa, também resultou, por entendermos oportuno e para fins comparativos, 
um estudo de caso de outras figuras públicas femininas empoderadas, trazi-
das pela revista em suas matérias. Foram identificadas imagens da argentina 
Cristina Kirchner, da chilena, Michelle Bachelet, da alemã, Angela Merkel, das 
americanas Hillary Clinton, Sarah Palin, Michelle Bachmann, Elena Kagan e 
da francesa Marine Le Pen. Essas imagens constituem uma seção própria 
da análise das figuras públicas femininas retratadas pela revista, mas não só 
por ela, consideramos conveniente trazer o caso da primeira-ministra francesa 
Barbara Pompili, ocorrido no jornal francês Libération. De um modo geral, esse 
levantamento de imagens de mulheres empoderadas permitiu-nos abordar 
comparativamente o tratamento imagético dispensado à Dilma Rousseff pela 
revista e também ter uma ideia de como Veja retrata as mulheres na política. 
O caso Pompilli foi trazido à seção apenas como forma de abordagem da ima-
gem no discurso jornalístico em um país diverso do nosso, por um periódico 
sério e posicionado politicamente à esquerda na imprensa francesa.
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análise visual7.

Ao iniciarmos nossa investigação elaboramos um esquema com três objetos 
da nossa pesquisa: Dilma, Veja e o profissional em design (Pág. 158). Ao redor 
desses núcleos escrevemos palavras-guias que considerávamos importante 
serem observadas durante o estudo. Esses rascunhos ou esboços serviram 
como orientação para a análise das expressões corporais e faciais de Dilma 
Rousseff nas imagens que originaram as “tabelas resumos” (Pag. 159 a 165), 
criadas a partir dos principais acontecimentos ocorridos nos 4 trimestres de 
cada ano do seu governo. As imagens mais pungentes da ex-presidenta, quais 
sejam, as mais negativas e as mais positivas, foram então separadas, como já 
dito, em 13 grupos de adjetivos selecionados pelas pesquisadoras.  Posterior-
mente, as análises das figuras públicas femininas e as que narram a literacia 
de Dilma Rousseff na revista Veja, durante os anos de seu governo, foram 
baseadas de acordo com a análise da conotação que Barthes nos diz que a 
fotografia jornalística desperta: 

“... por um lado, uma fotografia jornalística é um objeto trabalhado, escolhi-
do, composto, construído, tratado segundo normas profissionais, estéticas ou 
ideológicas, que são outros tantos fatores de conotação; por outro lado, essa 
mesma fotografia não é apenas percebida e recebida, é lida, vinculada mais 
ou menos conscientemente, pelo público que a consome, a uma reserva tradi-
cional de signos...” (Barthes, 1990, p. 14)
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Veja e as figuras
públicas femininas

1.

Por convenção, estabeleceu-se que mulheres não se interessam por participar 
ativamente em assuntos relacionado com a política e nem debatê-los, porque 
deveriam estar focadas no que é mais importante para elas: a maternidade 
e a vida doméstica e privada. Legitimar a política como função apenas para 
homens é permitir e naturalizar obviamente a exclusão das mulheres das dis-
cussões de âmbito público. (Bourdieu, 2012, pp. 99-121)

No estudo “TCHAU QUERIDA!”: Questões de gênero na cobertura da mídia so-
bre o governo Dilma”, Fernanda Dantas e Linda Rubim nos esclarecem que a 
chance de potencializar a representação política feminina, e de reconstruir o 
imaginário simbólico das mulheres enquanto figuras públicas no poder, chega 
com a ascensão de três mulheres à presidência na América do Sul (Dilma 
Rousseff – Brasil, Cristina Kirchner – Argentina e Michelle Bachelet – Chile), 
tal projeção seria o grande passo a ser dado para que mulheres públicas tives-
sem mais representações na mídia. As autoras constatam que ao contrário do 
que se imaginava, porém, o que se viu nos meios de comunicação foi o des-
gaste intenso da imagem das presidentas junto à opinião pública, o que levou 
a altíssimas quedas dos índices de popularidade das três mandatárias em 
seus segundos mandatos. As pesquisadoras reforçam que em maio de 2016, 
em um artigo escrito por Jonathan Gilbert, o jornal americano The New York 
Times questionava se a condição de gênero seria a causa da impopularidade 
das três mulheres. 

“Segundo analistas, gênero não é a causa dos problemas atuais dos líderes. 
Mas, acrescentam, o declínio coletivo das três mulheres aponta para a persis-
tência de atitudes machistas na região, especialmente dentro do establishment 
político.” (NEW YORK TIMES, 14/05/2016) (as cited in Dantas & Rubim, 2018)
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Figura 36 – Deputada americana Michelle 
Bachmann, duramente criticada por Veja
pelo uso de sandálias com “lacinho e saltinho”

As autoras apontam ainda que as análises estéticas e 
da vida familiar, além da rotina profissional, são mais 
explorados na mídia quando se trata de representantes 
femininas, este tratamento, no entanto, é pouco aplicado 
quando trata-se de representantes masculinos.  

Dantas e Rubim citam ainda a pesquisa feita pela pro-
fessora Rainbow Murray, da Universidade Queen Mary 
em Londres, “Cracking the Highest Glass Ceiling: a global 
Comparison of Women’s Campaigns for Executive Office” 
na qual declara que em campanhas eleitorais, para os car-
gos mais altos do poder Executivo em diferentes países, 
numa comparação global, a aparência é uma constante 
na cobertura das mulheres políticas. As mandatárias es-
tão mais suscetíveis a comentários na imprensa com re-
lação à extravagância e consumismo. As autoras trazem 
o exemplo de Cristina Kirchner, criticada em periódicos 
argentinos por seu visual excêntrico, cirurgias plásticas 
e por ter o hábito de comprar demasiadamente roupas e 
sapatos. Ao observar essa colocação das autoras, pode-
mos apontar em nosso estudo a norte americana Michelle 
Bachmann, criticada por Veja por se apresentar com uma 
simples “sandália rasteira com lacinho” (Fig. 36). Segun-
do o semanário, este não é o tipo de calçado apropriado 
para uma pré-candidata à presidência de um país. Dilma 
Rousseff também foi acusada por Veja de “vacilar entre o 
brega e o careta” em seu estilo de vestir (Fig. 37), além de 
aparecer em fotos sendo maquiada e de interessar-se em 
comprar pérolas quando em viagem à China (Fig. 38 e 39). 
(Dantas & Rubim, 2018)
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Figura 39 – Dilma, interessada em 
comprar pérolas em viagem à China

Figura 37 – Dilma “vacila entre o brega e o careta”
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Figura 38 – Dilma Rousseff e seus maquiadores em ação
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Questões sobre idade e saúde, aparência envelhecida e debilidade (Fig. 40) 
são outras formas de exploração pela mídia em relação às figuras públicas fe-
mininas, afirmam ainda (Dantas & Rubim, 2018), deixando claro que nos países 
sul americanos essas análises ultrapassaram as questões estéticas e resul-
taram na avaliação do desempenho de gênero em determinadas ações. Outro 
destaque que as autoras trazem é o de que as figuras públicas femininas são 
sempre desqualificadas em relação à sua autonomia, pois suas capacidades 
são postas em dúvida já que são retratadas comumente como “marionetes” 
dos presidentes em exercício, como foi o caso de Cristina Kirchner com seu 
então marido Nestor Kirchner, ex-presidente da Argentina e Dilma Rousseff 
com seu fiel conselheiro e antecessor na presidência do país Luiz Inácio Lula 
da Silva, o que reforça a literatura feminista que aponta o discurso midiático 
de “criador e criatura” quando relacionam a atuação de mulheres políticas a 
homens políticos. (Fig. 41)

Observamos ser esse o discurso com o qual Veja se dirige à então presidenta 
ao tratá-la como um fantoche, uma figura sem autonomia. A revista fez uso, 
inclusive, da expressão existente na literatura feminista “criador e criatura”, 
apontada no estudo citado para referir-se à Dilma Rousseff em relação ao 
ex-presidente Lula. (Fig. 42)

Figura 40 – Matéria sobre 
a saúde de Dilma
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Figura 41 – Dilma, sem autonomia, marionete
do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva

Figura 42 – Dilma criatura e Lula criador
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Comumente as matérias sobre as figuras públicas femininas em Veja estão 
alicerçadas na ironia e no sarcasmo. Veja se utiliza dessas duas figuras de 
linguagem para atingir a reputação da figura pública abordada na reportagem. 

Em seu trabalho “A ironia como estratégia discursiva da revista Veja”, Marcia 
Benetti esclarece que o jornalismo é um lugar em que se circula e se pro-
duz sentidos e que deve ser pensado levando-se em consideração os sujeitos 
envolvidos nesse discurso dialógico. Para ela, o jornalismo é “efeito” e “pro-
dutor de sentidos”, pois ao mesmo tempo em que deriva da fala de sujeitos 
dominantes em seus contextos históricos, também exerce o poder quando 
nomeia e consagra ou oculta sujeitos, instituições, políticas, ideologias e prá-
ticas. Para Benetti não se pode analisar o discurso jornalístico sem considerar 
suas regras de campo e características de gênero. A autora esclarece que no 
campo jornalístico o gênero é uma espécie de acordo construído entre quem 
escreve e quem lê, um contrato de leitura conhecido como “gênero do discurso 
jornalístico”. Benetti afirma ainda que compreender as regras desse contrato 
velado é fundamental para o estudo e a análise da linguagem no campo jor-
nalístico, o que para nós é fundamental  para a observação das imagens de 
Dilma Rousseff, Ainda segundo a autora, a partir do contrato de leitura dá-se o 
“posicionamento” que dita as regras da produção do texto, na qual o jornalista 
está “autorizado” a retratar a realidade e o leitor capacitado a compreendê-la. 
O resultado disso é o surgimento da identificação entre vários leitores/espec-
tadores e um veículo e a isso chama-se “comunidade discursiva”, trata-se de 
“um grupo para o qual certas regras fazem sentido e no qual certos sujeitos 
se reconhecem como iguais porque compartilham sensações, desejos, pensa-
mentos e valores.” 

Benetti nos mostra que a ironia se utiliza do discurso da ambiguidade como 
estratégia discursiva e elemento de poder e que a construção desse sentido 
irônico depende do “posicionamento” do leitor, sob pena desse efeito não se 
concretizar. Benetti conclui ainda que o estilo irônico de Veja faz um duplo 
movimento em seu jogo de linguagem, pois fortalece a opinião da revista ao 
mesmo tempo em que estabelece a cumplicidade interpretativa com o leitor. 

Desta forma, conclui a autora, Veja traz informações em seus textos jornalísti-
cos e constrói opiniões. Para isso utiliza-se da ironia dentre outras figuras de 
linguagem como recurso para desqualificar pessoas, lugares ou práticas. De 
uma maneira geral, segundo Benetti, o discurso do semanário soa da seguinte 
forma: “eu digo o que penso, e o que penso é que isto é tão imoral ou ridículo, 
que obviamente você, leitor, não pode discordar de mim, pois você não é imo-
ral ou ridículo (ou é?).” (Benetti, 2016, pp. 37-46)



81

Durante o levantamento das imagens de Dilma Rousseff nas revistas Veja, re-
colhemos imagens das ex-presidentas da Argentina, Cristina Kirchner, do Chi-
le, Michelle Bachelet, da chanceler alemã, Angela Merkel, da francesa Marine 
Le Pen, da ex-candidata à presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton, da 
deputada pelo Partido Republicano, Sarah Palin e da juíza da Suprema Corte 
Elena Kagan também norte-americanas.

A visão sarcástica de Veja evidencia-se na escolha das fotografias que acom-
panham as capas e as reportagens, nas quais figuras públicas são retratadas 
em poses ridículas. Podemos citar as imagens utilizadas para ilustrar uma 
matéria com Hillary Clinton, ex-candidata à presidência nos Estados Unidos, 
fotografada em uma pose ridícula em uma palestra em Las Vegas (Fig. 43) e 
outra com a juíza da Suprema Corte Americana, Elena Kagan, que traz uma fo-
tografia que exibe uma sombra em forma de barba (Fig. 44), e em cuja matéria 
Veja questiona sobre sua sexualidade. Em nosso estudo daremos destaque às 
imagens utilizadas por Veja às ex-presidentas sul americanas.

Figura 43 – Hillary Clinton 
retratada em pose ridicularizada
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Figura 44 – Elena Kagan, juíza da Suprema Corte Americana,
tem sua sexualidade questionada em Veja.
A fotografia traz uma sombra em seu pescoço que faz parecer uma barba
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Cristina Kirchner é atualmente vice-presidenta da Argentina pelo Partido Jus-
ticialista, antigo Partido Peronista argentino, foi primeira-dama do ex-presi-
dente Néstor Kirchner nos anos de 2003 a 2007 e presidenta da Argentina 
no período de 2007 a 2015, por dois mandatos seguidos. A Argentina já ha-
via experimentado uma mulher na presidência, Isabel Perón, vice-presidenta 
e terceira esposa do também ex-presidente Juan Domingos Perón. Isabelita, 
como era popularmente chamada, assumiu a presidência por dois anos, após 
a morte de Perón. A segunda esposa de Perón, Eva Perón, a Evita, como ficou 
conhecida, também foi uma figura pública feminina muito expressiva e que so-
brevive até hoje no imaginário popular da Argentina. 

Podemos observar um discurso mais violento nas imagens da Veja quando 
exibem a atual vice-presidenta da Argentina. Cristina Kirchner costuma ser 
retratada como mentirosa, dissimulada, teimosa, manipuladora e louca e é a 
preferida da Veja para seu “fuzilamento midiático”, nas palavras da governante 
argentina. (Fig. 45)

Dentre as imagens analisadas, destacamos a que ilustra a reportagem “Em 
fase terminal”, na qual observarmos Cristina Kirchner agachada por trás de um 
gradil a sinalizar uma expressão de loucura. (Fig. 46)

As chamadas das reportagens também são especialmente escolhidas por 
Veja para desqualificar as representantes femininas. Títulos como “A raposa 
no galinheiro”, “Os amados da viúva” são alguns exemplos. (Fig. 47 e 48)

Cristina Kirchner1.1
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Figura 45 – Teimosa e louca. Imagens 
atribuídas a Cristina Kirchner

Figura 46 – Cristina,
loucura em fase terminal



85

Figuras 47 e 48 – Raposa no galinheiro e os amados da viúva, 
Veja e a ironia para narrar as imagens
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Michelle Bachelet foi presidente do Chile durante dois mandatos, o primeiro 
do ano de 2006 a 2010 e o segundo de 2014 a 2018. Atualmente Bachelet é 
Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Apesar de Bachelet representar o Partido Socialista, um partido de linha ide-
ológica mais à esquerda, diferente da linha editorial de Veja, sua imagem não 
esteve tão recorrente quando comparada às imagens da ex-presidenta Argen-
tina, porém a análise do discurso no semanário manteve-se sempre negativa. 
Conforme Rangel, 2016, Bachelet é considerada no Chile como uma gestora 
conciliadora e materna, o que lhe reserva no país o título de líder fraca. (da 
Conceição Veloso & de Vasconcelos, 2016, pp. 466-491)

Destacamos a fotografia que ilustra a matéria da reportagem “Ela voltou mais 
radical”, a qual mostra uma Bachelet muito sorridente com a mão ao peito, que 
faz parecer, contraditoriamente, um gesto de humildade mais “maternal” do 
que “radical”. Na imagem percebe-se ainda um microfone apontado para seu 
pescoço, quase a perfurá-la (Fig. 49). Outra fotografia que chama atenção pela 
conotação machista é a que estampa a reportagem de título “Uma correção 
de rumos”, na qual Bachelet é conduzida por seu filho para uma determinada 
direção. Quer seja para o mal ou para o bem, a presidenta não decide com 
autonomia seu caminho (Fig. 50)

Michelle Bachelet1.2
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Figura 49 – Microfone em posição
de perfuração do pescoço

Figura 50 – Bachelet sendo guiada por um homem.
O título da matéria chama para uma correção de rumos
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Angela Merkel é chanceler alemã desde o ano de 2005. Observamos que as 
imagens que recolhemos na revista Veja são positivas quando a alemã tem 
postura de endurecimento com os países em crise na Europa. Quando a notí-
cia difere nesse sentido, a imagem de Merkel torna-se negativa (Fig. 51 a 54).

Angela Merkel1.3

Figuras 51, 52, 53 e 54 – Imagens de 
Angela Merkel, positivas quando apoia 
austeridade a países europeus em crise
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A americana Sarah Palin, do Partido Republicano, também tem sua imagem 
explorada em Veja. Curiosamente, sem ter nada que ver com os acontecimen-
tos narrados, a imagem de Palin aparece em evidência em uma notícia sobre 
Christine O’Donnell e em outro episódio que narra um escândalo ocorrido na 
Colômbia, em uma casa noturna, e que envolve funcionários militares e do ser-
viço secreto do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (Fig. 55 e 56).

Figuras 55 e 56 – Sarah Palin, aparece em destaque em notícias 
sobre a candidata Christine O´Donnell e em reportagem
que narra escândalo entre os seguranças do ex-presidente Obama

Sarah Palin1.4
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Figuras 57 e 58 – Marine Le Pen,
perigosa e raposa no galinheiro

Já a francesa Marine Le Pen, do Partido Francês Frente Nacional, ainda que 
o discurso da revista  seja brando, pois a considera menos extremista quanto 
à xenofobia e racismo que seu pai Jean-Marie Le Pen,  mantém a sua postura 
machista ao reforçar que seu companheiro é um ano mais novo que ela. A 
deputada tem sua imagem associada ao perigo e tal qual Cristina Kirchner é 
retratada na revista como “raposa no galinheiro”. (Fig. 57 e 58)

Marine Le Pen1.5
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Para expandirmos o olhar sobre o machismo nas imagens dos media, traze-
mos como exemplo o caso da primeira-ministra francesa Barbara Pompili, 
citado no artigo “La voix derrière la photo” de André Gunthert, professor de 
história Visual na École des hautes Études en Sciences Sociales (EhESS). Pri-
meira mulher a assumir um cargo de ministra, Pompili foi retratada pelo jornal 
“Libération” de maneira sexista e humilhante, segundo ela em entrevista ao 
próprio jornal. A foto que acompanha a matéria exibe a ministra sentada na 
extremidade de um sofá, com um vestido branco e decotado com suas pernas 
à mostra e em evidência (Fig. 59). (Gunthert, 2016)

O jornal Libération, diante da profunda indignação de Barbara, abriu-lhe um 
espaço, ainda que tardiamente, apenas 4 anos após a veiculação da imagem 
e depois que todos os profissionais envolvidos na reportagem estavam fora 
da empresa, para manifestar-se por meio de uma entrevista. (Fig. 60) Barbara 
conta que confiou na publicação e que jamais imaginou que tal atitude pudes-
se vir do jornal Libération, publicação que confiava, diz que se sentiu enganada 
pelo fotógrafo e que foi o episódio mais humilhante em sua carreira políti-
ca, lamenta também que o “Libé” nunca tenha se desculpado. (Girard, 2016). 
Aqui, ressaltamos que este tipo de abertura para pronunciamento, mesmo que 
tardio, de alguém que se sentiu violado de alguma maneira em uma imagem 
exibida em Veja, não foi observado durante a nossa pesquisa.

Barbara Pompili –
o caso da França

2.
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Figura 59 – Barbara Pompili retratada de forma sexista 
no Liberation (imagem retirada do artigo “La voix 
derrière la photo” do professor André Gunthert)

Figura 60 – Entrevista com Barbara Pompili no jornal Libération



94

Pontuar a responsabilidade do designer na manipulação das imagens em ma-
térias jornalísticas da Veja, também foi uma das preocupações de nosso estu-
do, pois segundo Marie-José Mondzaim:

“Não saber iniciar um olhar à sua própria paixão de ver, não poder construir 
uma cultura do olhar, eis onde começa a verdadeira violência relativamente 
àqueles que entregamos, desarmados, à voracidade das visibilidades. Com-
pete então àqueles que fazem imagens construir o lugar daquele que vê, e 
àqueles que fazem ver as imagens serem os primeiros a conhecer as vias desta 
construção.”  (Mondzain, 2017, p. 36)

Após entrevistarmos 4 profissionais de design que trabalharam na diagrama-
ção da revista Veja, salientamos que as respostas aos questionários que envia-
mos aos designers/editores de arte, sinalizam uma despreocupação desses 
especialistas com a responsabilidade ética na profissão. Ao serem questiona-
dos sobre a possibilidade da polêmica em torno das imagens manipuladas, e 
se isso poderia afetar a sua reputação profissional, uma das respostas ilustra 
bem o sentimento de descuido quanto a essa questão nos entrevistados:

“Com toda certeza, não. O trabalho do designer em nada tem a ver com as 
imagens usadas, sendo polêmicas ou não. O conteúdo de uma revista não in-
fluencia de forma ruim na carreira, muito pelo contrário, qualquer uma das 
revistas brasileiras que trabalhei sempre me trouxeram mais valor, indepen-
dente do que a revista se propunha a fazer. Nunca percebi ou senti nenhum 
tipo de preconceito ou julgamento do meu trabalho por ter feito parte do time 
de qualquer revista que atuei.”

Embora não considerem sua responsabilidade diante das imagens, dos 4 con-
sultados, 1 respondeu que já foi processado judicialmente e um segundo so-
freu ameaça de processo por imagens veiculadas na revista Veja.



95

V
a narrativa icônica 
de Dilma Rousseff 
do momento de sua 
primeira eleição
até sua destituição
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Neste capítulo faremos um resumo da narrativa imagética que Veja construiu 
para a ex-presidenta durante os anos 2010 a 2016. Apresentaremos um grá-
fico com os resultados da percepção da imagem de Dilma Rousseff validada 
pelos questionários aplicados durante a pesquisa e um resumo dos fatos po-
líticos ocorridos durante cada ano, correlacionando-os com as imagens dos 
apontamentos levantados.  Segundo a pesquisadora Luciana Crestani, que 
estuda o sincretismo de linguagens.

“Um texto visual, como uma fotografia em uma notícia, por exemplo, não está 
ali apenas para repetir o já dito pela linguagem verbal. A imagem traz consigo 
elementos de significação não contemplados pelo texto escrito, assim como 
desperta o leitor para “informações” da ordem do indizível, do sensível, do pas-
sional.” (Crestani, 2014, p. 460)  
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percepção da imagem de 
Dilma Rousseff na revista 
Veja de 2010 a 2016

1.

A partir dos adjetivos obtidos nas respostas ao questionário sobre a percep-
ção de diferentes imagens de Dilma Rousseff, nos observadores consultados, 
elaboramos uma tabela com valores percentuais crescentes que ilustra com 
tons de cores a percepção mais positiva (bestial) à mais negativa (besta). 
(Fig.61).

Tabela 1 – Escala de bestial a besta 
– Resultados percentuais obtidos a 
partir das respostas ao formulário com 
perguntas sobre a percepção de imagens 
de Dilma Rousseff 
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2010
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2010

Figura 61 – Percepção da imagem
de Dilma Rousseff no ano de 2010

É o ano de campanha à primeira eleição de Dilma Rousseff. Em uma disputa 
acirrada e em posição de empate em relação ao candidato do PSDB – Partido 
da Social Democracia Brasileira, com tendência neoliberal, e após ser caracte-
rizada como criatura de Lula e de ser acusada de não saber vestir-se, a ex-pre-
sidenta é retratada por Veja como alguém que tem “duas caras”, pois muda de 
opinião de acordo com a ocasião. Citamos a matéria que aborda a polêmica 
discussão sobre a liberação do aborto, quando a aspirante ao cargo públi-
co maior do Estado brasileiro, precisava aproximar-se do público evangélico. 
Veja ilustra dois posicionamentos da ex-presidenta e confunde o leitor quanto 
à opinião de Dilma enquanto cidadã e a de Dilma enquanto candidata, cujos 
referenciais são diferentes. Na edição comemorativa, após a vitória de Dilma 
Rousseff, Veja exibe uma imagem onde a ex-presidenta é mostrada como a 
única mulher, entre os presentes, que não realiza o gesto do “sinal da cruz” 
durante uma celebração religiosa (Fig. 62), e diz que “a ambiguidade da candi-
data em relação ao aborto tirou parte dos votos que a petista precisava para 
vencer no primeiro turno. O voto religioso passou a ser prioridade.”

8 meses – 125 imagens
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Figura 62 – Veja induz o leitor sobre o 
posicionamento de Dilma frente ao aborto 
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2011
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2011

Figura 63 – Percepção da imagem
de Dilma Rousseff no ano de 2011

Na cobertura de posse da presidenta eleita, Veja elogia o primeiro discurso e 
a reconhece como uma figura pública sem “messianismo”, numa comparação 
ao ex-presidente Lula. (Fig. 64) Durante o primeiro ano do mandato, como já 
visto anteriormente ser frequente acontecer com as figuras públicas femini-
nas, Veja já associa a imagem da presidenta à incapacidade, rispidez e intole-
rância. (Fig. 65) Reportagens e comentários sobre sua saúde são recorrentes 
durante o ano, já que passou por um tratamento contra o câncer. (Fig. 66)

12 meses – 86 imagens
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Figura 64 – Veja considera Dilma
uma figura sem “Messianismo” 

Figura 65 – Dilma: débil,
ríspida, e intolerante
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Figura 66 – Reportagens e comentários sobre a saúde de Dilma
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2012

Figura 66 – Percepção da imagem
de Dilma Rousseff no ano de 2012

Veja inicia o ano com a troca do editor de redação e contrata novos jornalis-
tas. É ano de eleições municipais, quando partidos coligados se mobilizam 
para obter apoio da presidenta Dilma Rousseff. O presidente norte-americano 
Barack Obama é recebido pela Chefe de Estado no palácio da Alvorada, resi-
dência oficial dos presidentes do Brasil. Inicia-se o julgamento do escândalo 
que ficou conhecido como “mensalão do PT”, ao qual a mídia deu destaque em 
suas manchetes durante todo o ano. Dilma Rousseff continua a ser retratada 
como marionete do ex-presidente Lula e aparece como arrogante, incompeten-
te e intolerante (Fig. 67 e 68). 

Não obstante, a revista aposta no perfil “neoliberal” de Dilma Rousseff e a 
presidenta aparece em fotos positivas durante este ano (Fig. 69).

12 meses – 78 imagens
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Figura 67 – Irritação  e arrogância

Figura 68 – Incompetência
na gestão da economia
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Figura 69 – Imagem de capa e comentários positivos de leitores
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2013

Figura 70 – Percepção da imagem
de Dilma Rousseff no ano de 2013

Lula indica o nome de Dilma Rousseff para a reeleição em 2014. Em março, a 
presidenta alcança a alta popularidade de 79%. Em maio, a revista Forbes anun-
cia Dilma Rousseff como a segunda mulher mais poderosa do mundo. Em junho, 
o Brasil sedia a copa das confederações e se consagra vitorioso, concomitante-
mente acontecem as manifestações populares conhecidas como “Jornadas de 
junho”. A partir desses protestos, a imagem de Dilma circula em mídias sociais 
em forma de “hipérbole fotográfica”, que segundo Bruna Grassi (Grassi, 2014, p. 
19) ocorre “quando elementos da fotografia são modificados para intensificar, 
exagerar ou reforçar uma opinião em redes sociais.” (Fig. 71 e 72). 

12 meses – 90 imagens
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Em julho, após a medida provisória que propõe que médicos brasileiros forma-
dos em universidades públicas prestem dois anos de serviços ao Estado bra-
sileiro, o Conselho Federal de Medicina publica artigo em seu site que atribui 
postura fascista ao Partido dos Trabalhadores para com os médicos. Começa 
uma guerra mediática contra o programa federal de saúde “Mais médicos”12 
e contra Dilma Rousseff. Médicos cubanos chegam ao país para atender às 
pequenas cidades e são fortemente hostilizados por médicos brasileiros ao 
desembarcarem nos aeroportos do país. Brasil tem queda do PIB (Produto 
interno Bruto) para 0,9%. Em dezembro, o ex-agente americano Edward Snow-
den revela que os Estados Unidos espionaram a presidenta Dilma, assessores 
e ministros. A revista Veja, durante o ano, traz uma série de matérias sobre a 
“má condução” da economia e associa a inflação e dólar “altos” à incompetên-
cia da presidenta (Fig. 73, 74, 75 e 76). A imagem de Dilma Rousseff passa a 
ser associada com mais frequência à de uma pessoa louca, desconexa e com 
“pensamento mágico” (Fig. 77 a 80).

12   Mais médicos - foi um programa lançado em 8 de julho de 2013 pelo Governo 
Dilma, cujo objetivo é suprir a carência de médicos nos municípios do interior e 
nas periferias das grandes cidades do Brasil. Fonte: Wikipedia
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Figuras 71 e 72 – Imagens que foram compartilhadas na rede social Facebook em 2013, 
acirramento das discussões políticas entre os brasileiros e reforço da imagem negativa 
de Dilma com elementos modificados para reforçar opiniões. Imagens retiradas do 
estudo de Bruna Grassi

Figura 73 – Fuga de investidores
e dólar alto, ano perdido
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Figuras 74, 75, 76 – O aumento da inflação faz subir o preço do tomate.
A revista utiliza-se da ironia na capa e altera a expressão popular “pisar na jaca”,
e o nome do programa de habitação do governo de Dilma chamado
“Minha casa, minha vida”
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Figuras 77, 78, 79 e 80 – Dilma, loucura, 
devaneios e “realismo fantástico”
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2014
12 meses – 155 imagens

Figura 81 – Percepção da imagem
de Dilma Rousseff no ano de 2014

É ano de Copa do mundo e de campanhas para eleição à presidência do Brasil. 
A imagem da presidenta e então pré-candidata à reeleição começa a aparecer 
de maneira mais frequente que em anos anteriores. Dilma Rousseff é criticada 
em reportagens até por recusar-se a utilizar um carro novo adquirido para a 
frota de sua segurança presidencial, por ser muito alto para que possa en-
trar no veículo. Na abertura da Copa do Mundo de futebol, sediada no Brasil, 
a autoridade máxima do país é vaiada no estádio por uma torcida que tem 
perfil de classe média alta. A revista também passa a sugerir o isolamento de 
Rousseff em relação aos partidos que formam a base do seu governo e em ne-
nhum momento menciona manifestações favoráveis à presidenta. Fotografias 
de Dilma vinculadas à escândalos envolvendo a Petrobras e incompetência 
na gestão econômica também são exploradas no semanário para atingir a 
presidenta (Fig. 82), assim como as que reforçam a sua incompetência para o 
cargo (Fig. 83). A imagem de Dilma passa a ser mais fortemente ligada à uma 
pessoa rude, arrogante, ofensiva, desconexa e louca (Fig. 84 e 85),  além da 
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Figuras 82 e 83 – Em ano de eleição, Veja continua a condicionar a imagem 
de Dilma à incompetência e à suspeitas de corrupção na Petrobras

publicação trazer novamente seu passado de ex-guerrilheira, como se fosse 
terrorista (Fig. 86) e reforçá-la como criatura do ex-presidente Lula (Fig.87). A 
revista insinua que Dilma já não tem mais apoio de sua base parlamentar (Fig. 
88). Em agosto, a presidenta é acusada de não pagar multa de um carro de sua 
propriedade, que estaria sem uso em sua casa (Fig. 89). Dilma Rousseff ganha 
a eleição por uma pequena margem de votos e termina o ano com 42% dos 
brasileiros com 16 anos ou mais a considerar seu governo ótimo ou bom. Mes-
mo depois de sua vitória a imagem que a Veja passa é a de solidão (Fig. 90).
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Figuras 84 e 85 – Dilma arrogante 
e ofensiva, desconexa e louca
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Figuras 86 e 87 – Dilma, criatura do ex-presidente Lula e terrorista
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Figura 90 – Mesmo após a reeleição, Veja retrata Dilma como solitária

Figuras 88 e 89 – Dilma sem apoio da base parlamentar e acusada de 
não pagar imposto para regularizar veículo fora de uso
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2015
12 meses – 119 imagens

Figura 91 – Percepção da imagem
de Dilma Rousseff no ano de 2015

Antes de iniciarmos o resumo das imagens e para a melhor compreensão do 
que será explanado, precisamos mencionar o fato de que este é o ano das ma-
nifestações de rua “Fora Dilma”, quando aumenta o enfrentamento político en-
tre manifestantes a favor e contra a presidenta e o Partido dos Trabalhadores. 
A recontagem de votos, solicitada pelo então adversário político Aécio Neves, 
contra quem disputou, logo após a vitória de Dilma Rousseff no segundo turno 
da eleição em outubro de 2014, iniciou uma época de agravamento do acirra-
mento político já existente nos últimos anos entre os cidadãos brasileiros. Em 
julho deste ano acontece também uma das ações populares mais violentas e 
marcantes em forma de “protesto” contra a presidenta e o aumento do preço 
da gasolina, quando adesivos com uma imagem manipulada de forma a mos-
trar a Dilma Rousseff com as pernas abertas, passaram a ser vendidos em 
uma plataforma de venda virtual e começaram a circular colados aos locais 
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Figura 92 – Adesivos colados na entrada 
de tanques de gasolina dos carros

de entrada do tanque de gasolina em veículos do país. O anúncio dos adesivos 
foi retirado da página virtual da empresa que o comercializava, e em comu-
nicado a administradora do site justificou a proibição das vendas com base 
no Código Penal Brasileiro pois o conteúdo dos adesivos era passível de ser 
enquadrado como crime contra a honra (Fig. 92).

Veja começa o ano com uma matéria na qual afirma que o governo brasileiro 
parece ter chegado ao seu fim e exibe capa que reforça a contradição de Dilma 
nas promessas de campanha. (Fig. 93 e 94.) Durante este ano, Veja passa a 
empenhar-se mais diretamente e simula ordens com relação à saída da então 
presidenta nas chamadas das matérias que acompanham suas imagens. Já 
em janeiro, a revista aponta serem os últimos capítulos de Dilma e Lula. (Fig. 
95).  Em fevereiro a popularidade de Dilma Rousseff tem uma diminuição con-
siderável e cai de 42% para 23% a aprovação do governo como ótimo/bom. 
(Fig. 96). Uma das chamadas das matérias merecedoras de destaque, por tra-
zer um reforço simbólico na campanha midiática em curso pelo fim do seu 
governo, é a que trata da dieta argentina para emagrecimento adotada pela 
presidenta, na qual vemos sua imagem de corpo inteiro e o título “Sem saída” 
realçado (Fig. 97). Segundo Barthes em seus escritos sobre a mensagem foto-
gráfica, “O texto é uma imagem parasita destinada a conotar a imagem, isto é 
“insulflar-lhe” um ou vários significados segundos” (Barthes, 1990, p. 20). Em 
dezembro, o então presidente da Câmara de Deputados Eduardo Cunha, aceita 
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o pedido de impeachment e inicia o processo de destituição da presidenta por 
crime de responsabilidade pelas chamadas “pedaladas fiscais”. Sobre este 
fato, apontamos a nota com o título “Pedala, Dilma, pedala” (Fig. 98). Exami-
namos ainda a imagem que mostra Dilma dentro de um avião e o título “Cada 
vez mais perto”, numa evidente associação à sua “queda” (Fig. 99). Ao agru-
parmos os títulos das matérias na ordem dos acontecimentos, extraímos um 
pequeno resumo da narrativa atribuída às imagens de Dilma Rousseff durante 
este ano (Fig. 101 a 107):

• SEM SAÍDA,

• ÚLTIMOS CAPÍTULOS

• AS REGRAS DO JOGO

• PEDALA, DILMA, PEDALA

• CADA VEZ MAIS PERTO

• E VAI PIORAR...

• FUI!

• PORQUE CAEM OS PRESIDENTES

• IMPEACHMENT

• A BELEZA DO IMPEACHMENT

• IMPEACHMENT NÃO É GUERRA

• O GOVERNO SE DESINTEGRA

• O ANO DA TORMENTA
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Figuras 93 e 94 – Fim de governo, e as promessas de campanha não cumpridas

Figuras 95 e 96 – Últimos capítulos
de Dilma e Lula e aumento considerável 
do índice de avaliação negativa
do governo Dilma.
(Fonte. Globo.com.br.)
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Figura 98 – “Pedala, Dilma, pedala”.  
O título da nota chama a atenção por 
“Pedaladas fiscais terem sido o motivo
do impeachment da ex-presidenta

Figura 99 – Dilma em um avião 
“Cada vez mais perto” de cair

Fig 97 – Veja sugere que Dilma já não tem saída
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Figuras 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 –
Durante este ano, Veja parece dar ordens
em suas chamadas com as imagens de Dilma Rousseff.
O impeachment é a solução e o ano da tormenta para Dilma
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2016
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2016
4 meses – 36 imagens

Figura 107 – Percepção da imagem
de Dilma Rousseff no ano de 2016

Ano da destituição do cargo de Dilma por impeachment. Em fevereiro o jor-
nal infomoney noticia que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha, prepara “pauta-bomba”13 de R$ 207 bilhões como vingança ao governo, 
cujo Partido dos Trabalhadores não apoiou sua reeleição ao cargo. Em março 
a Veja altera seu quadro de profissionais, sai Eurípedes Alcântara e entra no 
cargo de chefe de redação o jornalista André Petry, que é acusado por antigos 
jornalistas de Veja por ser “petista”. Diogo Mainardi do site O Antagonista, por 
exemplo, responde desta maneira à notícia da mudança em Veja.  

“PT passou 13 anos tentando destruir a Veja. Agora não é mais preciso: André 
Petry é o novo diretor da revista. Eu, Diogo, considero irônico que o PT tenha 
assumido o controle da Veja num momento em que tanto o PT quanto a Veja 
caminham para a extinção.”
(Fig. 108)

13   Segundo o Wikipédia “Pauta-bomba é como é 
chamado no Brasil o projeto de lei que gera gastos 
públicos e que está na contramão do ajuste fiscal, 
dificultando que se atinja a meta fiscal. Ou seja, são 
medidas que causam impacto nos cofres públicos.”
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Porém, com o novo editor contratado a postura da revista se mantém hostil 
ao partido do governo, as 4 primeiras capas sob a nova direção citam o ex-
-presidente Lula de forma pouco elogiosa. A popularidade de Dilma Rousseff 
segue em queda e o governo chega a ser considerado por 69% dos brasileiros 
como ruim ou péssimo no mês de abril (Fig.109), após as grandes manifes-
tações do dia 13 de março que foram transmitidas ao vivo pelas emissoras 
de televisão. Manifestações contrárias ao impeachment são silenciadas na 
revista (Fig. 110).  Em seu artigo “How globo media manipulated the impeach-
ment of Brazilian president Dilma Rousseff”, o professor Teun A. van Dick, da 
Universidade Pompeu Fabra em Barcelona, confirma o papel determinante da 
imprensa brasileira ao manipular a opinião pública e os políticos que a desti-
tuíram. (van Dijk, 2017). Durante os quatro meses pesquisados deste ano, a 
imagem de Dilma Rousseff é associada à corrupção e ao ex-presidente Lula, 
que foi levado a depor, numa operação controversa e de grande repercussão, 
para responder sobre a suposta compra de um apartamento que teria sido 
feita por sua esposa, Marisa. Das 4 capas da revista durante o mês de março, 
3 reproduzem a imagem do ex-presidente. (Fig. 111, 112 e 113). O tom preto 
é usado para reproduzir a ideia de morte e luto. (Fig. 114, 115, 116 e 117) A 
revista usa mais uma vez de sua ironia e acusa a então mandatária de vender 
cargos em ministérios do governo para manter-se na presidência. Dilma Rou-
sseff é simbolicamente queimada nas páginas de Veja (Fig. 118). Perto da 
votação do impeachment, o discurso da revista é de que a presidenta está em 
seus últimos capítulos e já é “página descartada do baralho”. Há ainda uma 
reportagem sobre humor que exibe a imagem de um comediante a simular o 
enforcamento de Dilma (Fig. 119,120 e 121). Na edição especial, preparada 
após a consolidação do afastamento, Veja traz imagens desbotadas e empa-
lidecidas de Dilma Rousseff, e a retrata como uma envelhecida “presidente 
zumbi a vagar no limbo de um palácio vazio” (Fig. 122 e 123).
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Figura 108 – Crítica de antigos jornalistas da revista 
ao novo editor por considerá-lo petista

Figura 109 – Em março, mês das 
manifestações, Dilma tem alto índice de 
avaliação negativa. (Fonte. Globo.com.br)
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Figura 110 – Manifestações contrárias 
ao impeachment da presidenta são 
silenciadas na revista

Figura 111 – Capa 09/03/2016 Figura 112 – Capa 16/03/2016 Figura 113 – Capa 23/03/2016
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Figuras 114, 115, 116 e 117 – Durante estes 
meses a imagem de Dilma é bastante 
vinculada ao ex-presidente Lula e à corrupção
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Figura 118 – Veja faz contagem regressiva e queima Dilma na fogueira
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Figuras 119, 120 e 121 – Dilma já é anunciada como carta fora do baralho
e de estar nos seus últimos capítulos. Sua imagem enforcada aparece
em matéria sobre humor
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Figuras 122 e 123 – Na edição especial comemorativa 
após o afastamento, Veja exibe a imagem de Dilma 
como uma “presidente zumbi a vagar no limbo de um 
palácio vazio”
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VI
considerações
finais
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Este estudo buscou revelar a (des)construção imagética da ex-presidenta 
Dilma Rousseff, na revista Veja, durante os seus anos de governo. Nossa in-
tenção era clarificar a manipulação imagética de sua figura pública femini-
na nesse canal de informação. Ao final do trabalho podemos considerar que 
a revista recorreu regularmente à violência simbólica em suas páginas para 
(des)construir a imagem da ex-presidenta Dilma Rousseff. Os gráficos, com 
os resultados da percepção de sua imagem nos observadores consultados 
via formulários, revelam que a revista a retratou de forma gradual e incessan-
temente negativa. Não observamos discrepância em relação à percepção da 
imagem em brasileiros e portugueses. O passado de luta contra a ditadura 
também foi explorado pela publicação para acusá-la da prática de terroris-
mo. Utilizando-se da espiral do silêncio, e travestida de imparcialidade, Veja 
constrói a opinião dos seus eleitores e os induz simbolicamente à repulsa ao 
Partido dos Trabalhadores, atingindo de forma direta a figura da ex-presiden-
ta. Na escalada do tempo, a revista construiu a imagem de uma mulher desco-
nexa, grosseira, intolerante e incompetente. Outras figuras públicas femininas, 
como Cristina Kirchner, Michelle Bachelet, Angela Merkel, Hillary Clinton, Sa-
rah Palin e Marine Le Pen também sofreram com a misoginia da publicação. O 
discurso imagético dessas mulheres em função de poder na revista é pautado 
pela incapacidade feminina para cargos de responsabilidade pública. Quando 
fortes, são consideradas “mandonas” ou “loucas”, do contrário, “fracas” e “in-
competentes”. 
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Ressaltamos ainda que os estereótipos machistas mediáticos os quais con-
denam a mulher ao espaço privado, atribuindo-lhe a função de mãe e esposa, 
além da objetificação de seu corpo, conforme nos dita a cartilha sexista do 
capital, também foram reforçados no semanário. A respeito disso, como vi-
mos, a UNESCO já nos alertava em 1988 sobre a responsabilidade social dos 
meios de comunicação frente à condição submissa das mulheres. Sabemos 
que fotografias produzem sentido e ajudam a construir realidades e podem 
pautar debates que promovem e incentivam comportamentos. A mudança no 
paradigma do preconceito contra as mulheres, bem como de outras catego-
rias sociais mais vulneráveis, pode ser alcançada advinda de uma imprensa 
comprometida com a transformação da sociedade. 

A respeito da preocupação deontológica, constatamos um distanciamento éti-
co dos designers consultados que trabalharam com imagens na revista Veja. 
Sobre isso, vislumbramos um caminho denso a ser investigado, já que pas-
samos a viver em um mundo onde a informação está cada vez mais falseada 
pela imagem. É dever de um profissional de comunicação seu compromisso 
com princípios e valores éticos que norteiam a dignidade humana e o interes-
se público. Outro aspecto que também nos fez refletir foi o fato da imagem 
que exibe Dilma Rousseff atravessada por uma espada ter conquistado impor-
tantes premiações. Sob qual ponto de vista está sendo julgada esta imagem? 
No campo moral, para além de um ser humano, estamos a falar de uma Chefe 
de Estado retratada de forma cruel, sobretudo se considerarmos tratar-se de 
alguém já torturada pela ditadura militar. Na imagem, Dilma Rousseff é nova-
mente “atingida” pelo exército brasileiro.  Por outro lado, se considerarmos o 
julgamento em termos técnicos, a imagem é perfeita, já sob o ponto de vista 
artístico, a fotografia que resultou premiada foi premeditada, como mostra a 
sequência em artigo citado nesse estudo, e não resultou do “instante decisivo”, 
que reserva ao inusitado a criação artística, tão prezado por Cartier-Bresson.

Por último e com o intuito de provocarmos uma reflexão sobre as implicações 
das imagens, tanto daqueles que a produzem quanto dos que divulgam, traze-
mos como registro mais uma citação do sociólogo francês Pierre Bordieu. O 
pensador, ao introduzir suas ideias no livro “Sobre a televisão”, um estudo que 
revela a importância de um jornalismo sério e comprometido com a liberdade 
e a dignidade humana, escreveu: “Espero que possam contribuir para dar fer-
ramentas ou armas a todos aqueles que, enquanto profissionais da imagem, 
lutam para que o que poderia ter se tornado um extraordinário instrumento de 
democracia direta não se converta em instrumento de opressão simbólica.”
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Resultado da percepção da imagem de Dilma 
Rousseff no observador

A fim de constatarmos a percepção da imagem de Dilma no observador das 
imagens na revista Veja criamos uma tabela que resultou em 13 grupos. Esta 
etapa foi pensada para validarmos a classificação inicial que havíamos feito 
com a nossa percepção. Um questionário foi elaborado com 13 imagens, uma 
de cada categoria classificada pelas pesquisadoras anteriormente e subme-
tido por meio de mídias sociais para observadores portugueses e brasileiros.

Os resultados podem ser observados abaixo:

legenda percepção
positiva

negativa
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IMAGEM

IMAGEM 1

IMAGEM 2

IMAGEM 3

PERCEPÇÃO 
PESQUISADORAS

GRUPO 1: Angustiada/Sofrida

GRUPO 2: Acuada/Medrosa

GRUPO 3: Autoritária/Irritada/
Agressiva/Ofensiva

PERCEPÇÃO 
OBSERVADORES

Angustiada/preocupada/triste/
desesperada/aflita

Assustada/espantada/surpresa

Autoritária/agressiva/zangada

concentrada/ pensativa

aflita/angustiada/ consternada/ triste/ desolada 
/preocupada/ desesperada/ decepcionada/  
arrependida/ encurralada/rejeitada/  fracassada/ 
perdida /despreparada/ cansada/ exausta / saturada

cansada / sonolenta

apreensiva/ preocupada/ decepcionada/ 
desesperada/ triste/ descrente/ desconfiada/ 
Assustada/Abalada/  chocada/ espantada/ 
estarrecida/ impactada/ atacada / indignada

Decidida/  determinada/ falante

Agressiva/ameaçadora/ antipática/ autoritária/braba 
/brava/ chateada/  desesperada/ ditadora/ enfática/ 
frustrada/ furiosa/ Grosseira/ histérica/ impositiva/ 
indignada/ intransigente/ irada/ irredutível/ irritada/ 
líder/ mandona/ raiva/ reclamante/ revoltada/ 
superior/ zangada
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IMAGEM 4

IMAGEM 5

IMAGEM 6

GRUPO 4: Bisbilhoteira

GRUPO 5: Débil/Perdida

GRUPO 6: Dissimulada

Fofoqueira/alcoviteira/
coscuvilheira

Desconfortável/ 
dúvida/indecisa

Debilitada/ doente/ enferma/
impotente/ apática/
cansada/ preguiçosa

amiga/ confidente/ íntima/ cautelosa/ cordial/ 
cuidadosa/ discreta/responsável/ sigilosa/ tímida/ 
tranquila / decontraida/ espirituosa/ serelepe

Alcoviteira/Abalada/  bisbilhoteira/ cochicho/ 
coscuvilheira/ fofoqueira/ gozadora/ indiscreta 
/ irônica/ mal educada/ intrigada / influenciável/ 
conchavo/ conspiradora/ desconfiada/  dissimulada/ 
escorregadia/ esperta/ manipuladora/ mentirosa/ 
mesquinha/ negociadora / misteriosa

desrespeitada/ pensativa / reflexiva/ conformada

aborrecida/apreensiva/ critica/ desconfortavel/ 
triste/ desgostosa /desiludida/ incomodada/ 
enojada/ decepcionada/ insatisfeita/ debochada/ 
dissimulada / Desesperada/ raivosa/ ranheta 
/ Alheia/  ausente / desdenhosa / desleixada / 
desnorteada / despreparada / desprezada / distraída/ 
Confusa/ duvidosa /hesitante / incerta / indecisa/ 
preocupada

Conformada/ calma/cuidadosa/  decidida/ 
despreocupada/ forte/ lutadora/ poderosa/ forte/ 
satisfeita/ segura/ eterminda/ tranquila/ relaxada/ 
reservada/ séria/ sóbria / humana/ frontalidade/ 
pensativa

Aborrecida/abandonada/ desolada/ apreensiva/ 
altiva/  Apática/ cansada/ debilitada/ doente/ 
distraída/ entediada/ indiferente/ silenciosa/ 
solitária/ enferma/ impotente/ insegura/ dúvida/
antipática/ autoritária/ defensiva/ caricata/ chateada 
/ preocupada/ constrangida/ desconfortável/ 
deselegante/ feia e gorda/ poker face/ preguiçosa/ 
cínica
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IMAGEM 7

IMAGEM 8

IMAGEM 9

GRUPO 7: Incompetente

GRUPO 8: Derrotada

GRUPO 9: Perturbada/ 
Desequilibrada/Louca

Arrogante/ sabe tudo/ debochada/
indiferente/ soberba/superioridade

Triste/derrotada/destruída/
cansada/desolada

Abatida/derrotada/fracassada/
humilhada/vencida/desolada

Arrogante/ incompetente/ sabe tudo/ desdém/ 
apreensiva/ indignada/ cínica/ culpada/ displicente/
debochada/ desinteressada/ preocupada/ 
desprezo/ escrachada/ gananciosa/ importante/ 
indiferente/ mesquinha/ poderosa/ soberba/ sonsa/ 
superioridade/ suspeita/ Crítica/ desconfiada/ 
dúvida/ incrédula/ Acuada/ apática/ apertada/ 
atacada/ debochada/ decadente/ encurralada/ 
escrachada/ fragil/ decepcionada/ vencida/
despreocupada/pensativa/duvidosa

dignidade

abandonada/ abatida afetada/ angustiada/ 
arrependida/ assustada/ cansada/ conformada/ 
decepcionada/ depressiva/ derrotada/desanimada/
desapontada/desgastada/desolada/ destruída/ dor/ 
sofrimento/ solidão/ envelhecida/ esgotada/ frágil/ 
idosa/ preocupada/ rebaixada/ resignada/ sombria/ 
triste/

Abatida/ abobada/ absorta/ admirada/ alheia/ 
atenta/ brava/ cansada/ confrontalidade/ 
confusa/ derrotada/ desconfiada/ desconfortável/ 
desentendida/ desequilibrada/ desesperançosa/ 
desiludida/ desistente/ desolada/ duvidosa/ 
esgotada/ fracassada/ frágil/ humilhada/ impaciente/ 
impotente/ incoerente/ incomodada/ indiganada/ 
infeliz/ inquisitiva/ intransigente/ irritada/ isolada/ 
perdida/ perplexa/ preocupada/ séria/ solitária/ 
suspeita/ vencida/ zangada
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IMAGEM 10

IMAGEM 11

IMAGEM 12

GRUPO 10:  Servil

GRUPO 11: Contraditória

GRUPO 12: Ingênua

Elegante/estilosa/vaidosa/
dependente/derivada/fantoche/

marionete/constructo/piada

Contraditória/contraposição/
dualidade/duas caras/dúbia/

incongruente/ incoerente/ mudada/
indecisa/oportunista/ bipolar/

falsa/ hipócrita

Concentrada/enganada

agradecida/ alegre/ altiva/ animada/ autoconfiante/ 
confiante/ contente/ elegante/ emancipada/ 
empoderada/ estilosa/ feliz/ firme/ formal/ forte/ 
gloriosa/ independente/ motivada/ plena/poderosa/  
produzida/ satisfeita/ segura/ vibrante

Boba/ dependente/ derivada/ duas caras/ egoísta/ 
fantoche/ frágil/ individualista/ interesseira/ 
irrelevante/ isolada/ marionete/ permeável/ piada/ 
poderosa/ sem expressáo/ sem prioridade/ soberba/ 
solitária/ surpreendida

Alegre/ atenta/ apaziguadora/ bem-cuidada/ 
confiante/ confiante/ convicta/ determinada/ 
feliz/ honesta/ luta/ perseverante/ realizada/ 
rejuvenescida/ renovada/ satisfeita/ segua/ serena/ 
sincera/ sucesso

Adaptável/ bipolar/ confusa/ contraditória/ 
contraposição/ descontextualizada/ dualidade/ duas 
caras/ dúbia/ incongruente/ esperta/ contraditória/ 
falsa/ hipócrita/ incoerente/ indecisa/ influenciável/ 
maquiavélica/ mediática/ mudada/ indecisa/
oportunista/ preocupada/ velha

Atenta/ atuante/ calma/ combativa/ compreensiva/ 
concentrada/ confiante/ decidida/ destemida/ 
firme/ firmeza/ forte/ ingênua/ inocente/ positiva/ 
preocupada/ reflexiva/ segura/ séria/ tranquila/ 
vitória

alheia/ ansiosa/ chacota/ chateada/ comum/ 
confusa/ conversadora/ debilitada/ defensiva/ 
derrotada/ desacreditada/ desatenta/ 
desconfortável/ descuidada/ desdenhosa/ difamada/
encurralada/ enganada/ falsa/ boba/ humilhada/ 
incoerente/ impreendida/ indecisa/ indiferente/ 
influenciável/ insegura/ insificante/omissa/ perdida/
traída
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IMAGEM 13
GRUPO 13: Promissora /

 Esperançosa
Esperançosa/feliz/

sonhadora/vitoriosa

Esparançosa/feliz/sonhadora/vitoriosa/ iluminada/
linda/orgulhosa/plena/satisfeita/confiante/
empenhada/empoderada/encantada/equilibrada/
motivada/orgulhosa/placida/plena/promissora/
realizada/sensata/simpatica/sorridente/utopica/
vaidosa/visionaria/satisfeita/progressista/bonita/
alegre/digna

nao se preocupa com o país
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Excerto da resposta obtida via videoconferência
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“É o que eu acho só é que dependendo da linha editorial da revista e o quanto 
se polarizou, em quanto o brasil tá polarizado, o que eu acho só é que tem 
uma … e também não sou de dizer que a veja não merece parte nisso, mas tem 
um peso nessa história, a última revista que sugeriu impeachment numa capa, 
se você pegar todo o período, foi a veja. A Istoé, a Época (revistas) já falavam 
em impeachment quase que dois meses antes, eu participei de uma palestra 
com o diretor de arte da Época e eu falei isso, as pessoas adoravam odiar a 
Veja, é... mas quem pediu um impeachment dela? já tava todo mundo pedindo 
impeachment... Veja entrou quase que um mês e meio depois, o que não livra a 
Veja de ter feito aquela capa “eles sabiam de tudo”. O argumento é, e também 
eu não sou naífe de achar que a Veja é totalmente inocente, mas só tomar esse 
peso e (?) que a Época e a Ístoé pediram 2 meses antes o impeachment dela... e 
que a Veja vai falar de impeachment... aquela capa de “carta fora do baralho” 
já era uma coisa do tipo... já tava no auge dos protestos, a coisa já tava degrin-
golando, não é um discurso que a Veja incitou, óbvio que a veja também joga 
mais lenha, mas àquela altura do campeonato, naquela capa específica, já 
era uma semana antes... eram quase duas semanas antes, não tinha mais... as 
outras mídias, o outro público, a discussão toda já tava... é mesmo que dizer, foi 
a gota d’água que transbordou para o país inteiro... e eu também não tô aqui 
fazendo defesa cega da veja...”
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