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Resumo 

Esse trabalho pretende analisar os sentidos produzidos pelas revistas Veja e 

CartaCapital na vitória de Dilma Rousseff nas eleições presidenciais de 2010. O 
trabalho tem como metodologia a Análise do Discurso de linha francesa. Entre as duas 

revistas, foram selecionadas 103 Sequências Discursivas (SDs) e detectadas quatro 
Formações Discursivas (FDs) divididas em dois eixos temáticos: âmbito pessoal de 
Dilma Rousseff (FD1 – Feminina e FD2 Agressiva) e âmbito político de Dilma 

Rousseff (FD3 – Competente e FD4 – Incompetente). Os resultados encontrados 
refletem os posicionamentos das publicações. Enquanto CartaCapital se manifestou 

explicitamente a favor de Dilma Rousseff, Veja o fez em favor de José Serra, mas não 
de forma explícita. 
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Introdução 

A eleição de uma mulher para a presidência da República é fato inédito no 

Brasil. E por serem recentes, as eleições presidenciais de 2010 ainda foram pouco 

estudadas, principalmente quando o assunto é a relação da imprensa escrita com os 

principais candidatos da disputa. Por não serem concessões públicas, como emissoras de 

rádio e televisão, esse tipo de jornalismo pode se aventurar no apoio e na defesa de 

candidatos, como fizeram muitas delas. 

Os sentidos produzidos por Veja e CartaCapital na vitória de Dilma Rousseff 

(PT) para a presidência da República, que serão apresentados nesse trabalho, estão 

baseados na análise das edições dessas revistas na semana posterior à vitó ria da 

candidata petista nas eleições de 2010. Foram analisadas a edição extra de Veja (número 

2.189) e a edição especial de CartaCapital (número 629).  

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 
realizado de 22 a 24 de maio de 2014.  
2 Recém-graduado em Comunicação Social - Habilitação Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), e-mail: carlos_amachado@yahoo.com.br  
3 Orientadora do trabalho. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS, e-

mail: deboragadret@gmail.com  
4 Co-orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social e Orientadora do PPGCOM (UFRGS). 
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Como o resultado das publicações não é homogêneo – uma vez que Veja 

dedicou uma edição completa às eleições e CartaCapital fez apenas uma edição 

especial dando espaço para as eleições, mas também para outros fatos importantes da 

semana – preferiu-se delimitar o estudo de textos e reportagens com a mesma temática 

entre as edições. Assim, o corpus dessa pesquisa é composto por três textos de 

CartaCapital e quatro de Veja. São objetos desse estudo os sentidos das capas, dos 

editoriais e das reportagens sobre a vitória de Dilma Rousseff.  

 

Metodologia 

Para entender o contexto em que esse trabalho se apresenta, é importante definir 

conceitos básicos do jornalismo político. Pode-se dizer que a origem do jornalismo se 

deu através do jornalismo político. Os primeiros periódicos não tinham a proposta de 

informar objetivamente, mas sim de propagar ideias e ideologias de grupos políticos. O 

público leitor era segmentado e direcionado, pois “O leitor comprava o jornal esperando 

encontrar uma cobertura afinada com seu viés político” (MARTINS, 2008, p.17). Os 

jornais continham mais informação opinativa do que as de formato objetivo da notícia, 

como conhecemos hoje.  

A principal função do jornalismo político nos dias atuais é o de análise e 

interpretação dos acontecimentos do mundo político. Percebe-se isso nas revistas 

semanais de informação, como as que são estudadas nesse trabalho – Veja e 

CartaCapital. Apesar de a interpretação e a análise política também serem feitas em 

jornais diários e em noticiários de rádio e televisão, são as revistas que destinam um 

espaço maior para essas funções. Como essas publicações são semanais, elas possuem a 

seu favor um maior tempo de edição, que nesses casos é fundamental para a boa análise 

dos fatos. Para o pesquisador Luiz Martins da Silva (2006), esse é o papel da mídia: 

“traduzir” os temas para que as pessoas possam formar um juízo e deliberar, 

diretamente ou indiretamente, sobre os fatos.  

Para fazer o estudo dessa “tradução”, o presente trabalho tem como base a 

Análise de Discurso (AD), que é área especializada em analisar construções de sentidos 

presentes em um texto. De acordo com Eni Orlandi (2001), o texto tem interpretações 

que o constituem e que o analista deve compreender.  

 

[...] a Análise de Discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico 
produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. 
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Essa compreensão está em explicitar como o texto organiza os gestos de 
interpretação que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim novas 
práticas de leitura (ORLANDI, 2001, p.26-7). 

 

Para Orlandi, essas interpretações encontradas em um texto são determinadas 

pelas “posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as 

palavras são produzidas” (2001, p.42). Márcia Benetti (2007) diz, ainda, que a formação 

discursiva encontrada no texto está amarrada a uma formação ideológica.  

 

A lógica da AD nos diz que um sentido sempre vem representar aquilo que 
poderia ser dito, naquela conjuntura específica, por aqueles sujeitos em 
particular, instados ideologicamente a dizer uma coisa, e não outra (BENETTI, 
2007, p.112).  

 

Para exemplificar como esse trabalho será estruturado nos baseamos nos 

procedimentos metodológicos sugeridos por Benetti (2007). No artigo “Análise do 

Discurso em jornalismo: estudo de vozes e sentidos”, a pesquisadora sugere uma forma 

de se analisar o discurso jornalístico por meio da identificação de Sequências 

Discursivas que nos levam a Formações Discursivas.  

As Sequências Discursivas (SD) são os trechos recortados para análise dentro de um 

texto. Cada SD recebe uma numeração com o objetivo de facilitar e organizar o corpus 

da pesquisa (BENETTI, 2007). A pesquisadora explica o procedimento: 

 

Vamos supor que um pesquisador tenha por objetivo investigar como a revista 
Veja retrata a atuação do governo Lula, do ponto de vista de dois discursos 
básicos: o da competência e o da incompetência. Podemos dizer que a revista 
constrói um movimento de paráfrase – reiteração do mesmo sentido – ao longo 
de uma série de sequências discursivas (BENETTI, 2007, p.113).  

 

Essas Sequências Discursivas, que foram ordenadamente numeradas (SD1, SD2, 

e assim sucessivamente), formam as Formações Discursivas (FD) que demonstram se o 

governo foi competente ou incompetente, por exemplo. Assim, pode-se dizer que as 

FDs são, na verdade, o resultado da análise das SDs. Através de uma série de 

sequências, conclui-se o que a publicação acha de um determinado governo.  

Orlandi (2001) diz que a noção de formação discursiva é essencial na Análise do 

Discurso. Para a pesquisadora, a FD permite a compreensão do processo de produção 

dos sentidos, a relação com a ideologia e também dá à pessoa que faz a análise a 

possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento do discurso.  
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Os Sentidos Produzidos por Veja e CartaCapital sobre Dilma Rousseff 

A escolha das revistas Veja e CartaCapital se deu pelas posições das 

publicações. Esta apoiava explicitamente a candidata governista, Dilma Rousseff, e a 

outra apoiava o candidato da oposição, José Serra. Entretanto, apesar da diferença 

ideológica das publicações, faz-se necessário ressaltar a complexidade do discurso de 

Veja, principalmente na edição que faz parte deste estudo. Como a edição é 

comemorativa ao fato de Dilma Rousseff ser a primeira mulher eleita para a presidência 

da República, a publicação faz uma linha tênue entre o festejo e a crítica. O festejo pelo 

fato marcante; a crítica, por não concordar com a forma que o PT conduziu o governo 

federal nos oito anos de governo Lula.  

Na análise, foram identificados dois eixos norteadores presentes nos textos. 

Esses eixos se estruturam em quatro Formações Discursivas (FDs) e a partir delas é 

possível entender as dicotomias existentes entre os sentidos das publicações. Os núcleos 

e suas respectivas FDs estão assim organizados: âmbito pessoal de Dilma Rousseff 

(FD1 – Feminina e FD2 Agressiva) e âmbito político de Dilma Rousseff (FD3 – 

Competente e FD4 – Incompetente). 

Foram localizadas 38 Sequências Discursivas em CartaCapital e 65 em Veja, 

totalizando 103 SDs. Essas Sequências Discursivas são trechos recortados dentro de um 

texto. Seguindo a orientação de Benetti (2007), cada SD recebeu uma numeração com o 

objetivo de facilitar e organizar o corpus da pesquisa.  

Em seguida, essas SDs foram agrupadas de acordo com as Formações 

Discursivas listadas acima, levando em conta o texto e o contexto implícito e explícito 

nas publicações sobre os sentidos produzidos na vitória de Dilma Rousseff nas eleições 

presidenciais de 2010. Essas FDs permitirão a compreensão da produção dos sentidos 

produzidos pelas publicações, a relação com a ideologia e também contribuirá para o 

estabelecimento de regularidades no funcionamento do discurso de cada revista 

(Orlandi, 2001). 

No total, as quatro FDs foram encontradas 111 vezes. Vale ressaltar que em uma 

mesma SD pode conter sentidos de mais de uma Formação Discursiva, por isso o 

número de 103 SDs catalogadas e 111 FDs localizados. Na tabela abaixo estão listados 

o número de vezes que as FDs foram encontradas nos textos analisados.  
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FDs CartaCapital Veja TOTAL FDs % TOTAL FDs 
FD1 – Feminina 6 5 11 9,91% 

FD2 – Agressiva 2 11 13 11,71% 

FD3 – Competente  24 18 42 37,84% 

FD4 – Incompetente  9 36 45 40,54% 

TOTAL FDs 41 70 111 100% 

 

  

Percebe-se na tabela um número maior de vezes que as FD3 e FD4 foram 

encontradas. A Formação Discursiva número quatro – que trata do âmbito político de 

Dilma Rousseff e traz os sentidos de inexperiente, desconhecida e cria de Lula no 

sentido de ser forjada por ele – foi localizada 45 vezes nos textos, o que corresponde a 

40,54% do total de citações. Contudo, a FD4 está presente na maior parte dos textos da 

revista Veja. São 36 citações nessa publicação contra apenas nove em CartaCapital. Ou 

seja, 80% das vezes que a FD4 apareceu foi em Veja. 

Em contrapartida, a Formação Discursiva número três – que também trata do 

âmbito político de Dilma Rousseff, mas no sentido positivo e que engloba o fato dela 

ser a primeira mulher presidente do Brasil, ser experiente, técnica, vitoriosa e cria de 

Lula, no sentido de ter contribuído de forma positiva com o governo – foi a segunda que 

mais apareceu nos textos. Essa FD foi localizada 42 vezes, o que corresponde a 37,84% 

do total. Dessa vez, ao contrário da FD4, a FD3 foi encontrada mais vezes em 

CartaCapital do que em Veja. Foram 24 citações na primeira publicação (57,14%) 

contra 18 na segunda (42,86%). Na sequência, serão analisadas cada uma das 

Formações Discursivas encontradas na pesquisa.  

 

FD1 – Feminina 

A Formação Discursiva número um foi a que apresentou resultados mais 

semelhantes entre as publicações. A FD1 – que trata do âmbito pessoal da petista e 

apresenta Dilma Rousseff como vaidosa, materna, emotiva e sensível – apareceu em 

seis Sequências Discursivas de CartaCapital e cinco de Veja, totalizando 11 ocorrências 

de um total de 111, o que equivale a 9,91% do total. 

Uma Dilma Rousseff vaidosa, que se preocupa com a aparência, foi mostrada 

pelas duas publicações, conforme exemplos abaixo.  

 

Tabela: Ocorrência de Formações Discursivas. Fonte: autor. 
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Ela conheceu o cabeleireiro Celso Kamura, que deu um trato no seu visual. 
Dilma adorou Kamura e não vive mais sem ele para ajeitar as madeixas 
(SD31, Reportagem capa, p.26, 5º parágrafo, CARTACAPITAL, 2010). 

 
Para o grande público, a certeza de que Dilma se preparava para disputar as 
eleições só surgiu no início de 2009, quando a ministra retornou de um 

período de férias num spa do Rio Grande do Sul. Em sua primeira aparição, 
numa feira de moda, em São Paulo, ao lado de Lula e de José Serra, ela estava 

10 quilos mais magra e os óculos haviam sido substituídos por lentes de 

contato. O cabelo foi tingido de ruivo e ganhou um corte repicado, mais 
jovial. O guarda-roupa também passou por uma reforma (SD95, 
Reportagem capa, p.35, 2º parágrafo, VEJA, 2010). 

 

O laço maternal da petista foi mostrado mais em Veja do que em CartaCapital. 

Esta trouxe apenas uma referência de que Lula preferiria que Dilma começasse a 

campanha ao lado de sua família. Aquela traz uma foto tirada durante a campanha 

eleitoral, quando Dilma tirou uma folga para visitar o neto recém-nascido.  

 

A visita ao túmulo de Tancredo Neves, logo após o anúncio de sua candidatura, 
em abril, aconselhada por um assessor, foi considerada um equívoco por Lula, 
que preferia ver Dilma iniciando a campanha no Rio Grande do Sul, ao 

lado da família (SD29, Reportagem capa, p.26, 3º parágrafo, 
CARTACAPITAL, 2010). 

 
Dilma visita o primeiro neto, Gabriel, no dia de seu nascimento. Esse foi o 
único dia de folga da campanha, quando ela dispensou assessores e segurança 
(SD111, Reportagem capa, p.41, legenda foto, VEJA, 2010).  

 

 

  

 

Ao apresentar Dilma Rousseff como uma pessoa emotiva e sensível, as duas 

publicações trouxeram referência sobre seu cansaço por causa da campanha eleitoral. A 

petista é mostrada como se estivesse desabafando sobre os seus sentimentos, 

Figura 1: Foto que acompanha a SD111. 
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principalmente em Veja, que relata um fato que teria ocorrido após o anúncio do 

resultado do primeiro turno das eleições de 2010.  

 

As últimas palavras de Dilma antes da votação (...) mostraram sua mágoa: 

“Fiquei triste, sim, em alguns momentos, com calúnias e agressões. Mas só 
vou lembrar das coisas boas, que foram muitas ” (SD18, Reportagem capa, 
p.24, 3º parágrafo, CARTACAPITAL, 2010). 

 
Apesar de vencer com mais de 47% dos votos válidos, Dilma chorou 

copiosamente. “Eu não vou aguentar mais um mês. Estou exausta, não 
aguento mais essa campanha”, desabafou a petista (SD114, Reportagem 
capa, p.43, 1º parágrafo, VEJA, 2010). 

 

Pode-se dizer que a FD1 mostra Dilma de forma positiva. Apesar de poucas 

inserções em cada publicação, as revistas captaram, de forma sucinta, a relação da 

candidata com sua família (filha e neto) e a sua preparação para disputar as eleições 

daquele ano. O sentido de sensível, que apareceu cinco vezes (três em CartaCapital e 

duas em Veja), mostra Dilma Rousseff apenas durante a campanha eleitoral, sem fazer 

referência ao seu passado. E todos eles referenciam o fato dela estar esgotada da 

campanha. 

 

FD2 – Agressiva 

Apesar de ter ocorrido poucas vezes, a Formação Discursiva número dois 

apresenta resultados bastante distintos na comparação entre as duas revistas. A FD2 – 

que também trata do âmbito pessoal de Dilma Rousseff, reúne os sentidos de 

guerrilheira e radical, arrogante e temperamental – apareceu 13 vezes, o que 

corresponde a 11,71% do total de sentidos localizados. A FD2 apareceu 11 vezes em 

Veja e apenas duas vezes em CartaCapital. Ou seja, do total de inserções, 84,6% 

ocorreram na publicação da Editora Abril.  

Os sentidos de guerrilheira e radical se fundem em vários momentos. É 

interessante observar a abordagem que cada uma das revistas evidenciou. CartaCapital 

deu a entender apenas uma vez que Dilma Rousseff era radical e, mesmo assim, o fez 

mostrando o passado da candidata e como uma forma de criticar a imprensa que apoiava 

o candidato da oposição nas eleições de 2010. Já Veja associou os sentidos de Dilma ser 

radical e guerrilheira. Das 11 vezes que FD2 apareceu nas matérias de Veja, nove delas 

estão relacionadas ao sentido de Dilma Rousseff ter sido guerrilheira no passado, 

mostrando a candidata como uma pessoa de posicionamento radical. Interessante 
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observar, ainda, que Veja aponta uma certa ingenuidade de Dilma Rousseff ao 

apresentá- la como uma criança meiga que foi “cooptada” pelos revolucionários quando 

jovem. 

 

Dilma teve de enfrentar esta mídia atucanada, a reeditar o udenismo de antanho 
em sintonia fina com seus heróis. Deram até para evocar o passado da jovem 
Dilma, “guerrilheira” e “terrorista” (SD7 e SD8, Editorial, p.18, 7º parágrafo, 
CARTACAPITAL, 2010). 

 
A jovem Dilma encantou-se com a saga dos revolucionários, apaixonou-se por 
um deles, radicalizou-se a ponto de aderir a um grupo armado (SD69, 
Reportagem capa, p.17, 2º parágrafo, VEJA, 2010). 

 
A criança fofinha e a adolescente feliz com a primeira taça de champanhe não 
prenunciavam a situação em que Dilma se encontrava quando esta foto foi feita, 
em 1970: presa por atividades subversivas (SD74, Reportagem capa, p.21, 
legenda foto, VEJA, 2010). 

 

 

 

 
 

 

 

Ao mostrar Dilma Rousseff como temperamental, tanto CartaCapital, quanto 

Veja trouxeram exemplos de debate realizados às vésperas da eleição em que ela 

participou de forma mais enérgica.  

 

Sua índole é enérgica, possui temperamento forte. (SD34, Reportagem capa, 
p.26, 6º parágrafo, CARTACAPITAL, 2010). 
 

A mudança mais substancial no segundo turno foi a postura da candidata – 
agressiva –, associada ao empenho absoluto de Lula. Passado o susto, Dilma 
Rousseff pode finalmente comemorar seu triunfo (SD116, Reportagem capa, 
p.43, 1º parágrafo, VEJA, 2010). 

 

Figura 2: Foto que acompanha a SD74.  
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Ainda sobre o temperamento de Dilma Rousseff, Veja tentou mostrá- la como 

uma pessoa mais rude quando estava longe das câmeras.  

 

No início da campanha oficial, contrariada com os erros de leitura, Dilma 

arremessou longe o roteiro de um programa escrito por Santana (SD106, 
Reportagem capa, p.39, 2º parágrafo, VEJA, 2010). 
  
Já na última semana, no treinamento para os debates, irritou-se com dois 

figurantes que insistiam em saber detalhes de sua vida privada (SD107, 
Reportagem capa, p.39, 2º parágrafo, VEJA, 2010). 

 

Ao analisar a FD2, percebe-se a diferença de linha editorial entre as publicações. 

Ao contrário de CartaCapital, a revista Veja traz o passado da candidata e mistura com 

o seu presente para mostrá- la como uma pessoa mais agressiva, seja no combate a 

ditadura, seja no tratamento com as pessoas ao redor dela.  

 

FD3 – Competente  

A Formação Discursiva número três trata do âmbito político de Dilma Rousseff. 

A FD3 traz os sentidos de primeira mulher presidente do Brasil, vitoriosa, experiente, 

técnica e cria de Lula, no sentido de ter contribuído de forma positiva com o governo. 

Esta foi a segunda FD que mais apareceu no estudo. Foram 42 vezes, o que corresponde 

a 37,84%. CartaCapital registrou o maior número de vezes que essa FD foi encontrada 

(24 vezes, o que representa 57,14% de FD3).  

Já na capa, as duas revistas ressaltam o fato de Dilma ser a primeira mulher 

eleita presidente da República, como algo positivo, que se associa ao sentido de 

vitoriosa. 

 
Figura 3: Mulher e Presidente (SD1, Capa, CARTACAPITAL, 2010).  
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Metade das vezes que FD3 apareceu em CartaCapital foi no sentido de Dilma 

ser uma mulher vitoriosa por ter chegado à presidência da República, enfrentando 

preconceitos. Veja também destacou isso, considerando as adversidades políticas.  

 

A julgar pelo resultado do pleito, Dilma Rousseff representa entre nós a 

vitória contra o velho preconceito pelo qual mulher só tem serventia por 
certos dotes que a natureza generosamente lhe conferiu (SD5, Editorial, p.18, 1º 
parágrafo, CARTACAPITAL, 2010). 

 

Ela chegou à vitória com o apoio de 56% da população do país e o mérito 
de ter derrotado um veterano da política, o tucano José Serra (SD65, 
Reportagem capa, p.13, abertura, VEJA, 2010) 

 

A experiência de Dilma também foi retratada pelas publicações, destacando sua 

trajetória profissional. Desde o trabalho dela nos governos gaúcho até a sua ocupação 

como Ministra da Casa Civil do governo Lula.  

 

Lula contou ter se impressionado com a então secretária de Energia do 

governo Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, ainda em 2002  (SD23, 
Reportagem capa, p.24-5, 5º parágrafo, CARTACAPITAL, 2010). 
 
Dilma chegara para uma reunião da equipe que elaborou o plano de governo 
munida com seu laptop, de onde sacava as informações a todo momento. 
Acabou convocada para o governo de transição do presidente eleito e  foi a 

primeira ministra escolhida por Lula, para a pasta de Minas e Energia 
(SD24, Reportagem capa, p.24-5, 5º parágrafo, CARTACAPITAL, 2010).  
 

Figura 4: Dilma Rousseff, depois de ser eleita a primeira mulher presidente do 

Brasil (SD53, Capa, VEJA, 2010). 
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Encantou Lula e tornou-se sua chefe da Casa Civil (SD64, Reportagem capa, 
p.13, abertura, VEJA, 2010).  

 

Muito mais do que uma profissional experiente, Dilma foi tratada pelas 

publicações como uma técnica a serviço do governo. Uma pessoa que sabia de números 

e dados detalhadamente. 

 

Dilma chegara para uma reunião da equipe que elaborou o plano de 

governo munida com seu laptop, de onde sacava as informações a todo 
momento. Acabou convocada para o governo de transição do presidente eleito e 
foi a primeira ministra escolhida por Lula, para a pasta de Minas e Energia 
(SD24, Reportagem capa, p.24-5, 5º parágrafo, CARTACAPITAL, 2010).  
 

Como coordenadora do governo desde 2005, ela tinha na ponta da língua 
todos os números que garantiam o sucesso do governo Lula (SD102, 
Reportagem capa, p.39, 1º parágrafo, VEJA, 2010). 

  

Outro núcleo de sentido da FD3 é o de Dilma Rousseff ser cria de Lula no 

sentido de ter contribuído com o governo dele e de ser sua sucessora natural.  

 

No início de 2007, como titular da Casa Civil havia dois anos, Dilma se 

destacava como gestora e começava a pipocar na mídia a possibilidade de 
que fosse ela a candidata de Lula (SD25, Reportagem capa, p.25, 3º 
parágrafo, CARTACAPITAL, 2010). 
 

Então ministra da Casa Civil, Dilma se encontra com Barack Obama na 
Casa Branca. Lula apresentou sua candidata aos principais líderes 
internacionais (SD86, Reportagem capa, p.29, legenda foto, VEJA, 2010).  

 

 Pode-se perceber na Formação Discursiva número 3 que, em muitas sentenças, 

Dilma Rousseff é apresentada como uma nova liderança feminina. Ela é representada 

como uma mulher que rompeu as barreiras da sociedade e da política e conquistou uma 

posição de destaque no cenário nacional, principalmente por ser uma profissional 

técnica, competente e experiente, pelo menos na questão administrativa, já que no 

traquejo político ela ainda é muito criticada pela inexperiência, como será apresentado 

na FD4. 

 

FD4 – Incompetente  

A Formação Discursiva número quatro apresenta os sentidos negativos de Dilma 

Rousseff no âmbito político. Os sentidos encontrados na FD4 são de inexperiente, 
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desconhecida e cria de Lula no sentido de ser forjada por ele. Esta foi a FD que teve 

maior incidência. Foram 45 vezes, o que corresponde a 40,54% do total de citações.  

Outro ponto a observar é a diferença de vezes que a FD4 está presente nos textos das 

publicações. A revista Veja contém 36 Sequências Discursivas relacionadas a esse 

sentido de Incompetente; já CartaCapital contém apenas nove. Ou seja, 80% das vezes 

que a FD4 foi localizada foi em Veja 

Das nove vezes que FD4 apareceu em CartaCapital, em três ela estava 

relacionada com a candidata ser desconhecida do público; em outras três por ela ser 

inexperiente para enfrentar uma campanha política, tendo em vista o alto nível de 

estresse. Em nenhuma das FD4 desta revista, Dilma Rousseff foi colocada como 

administradora incapaz de governar o país.  

A inexperiência de Dilma Rousseff para enfrentar a campanha eleitoral, esteve 

presente nas duas publicações.  

 

A presidente eleita também tomou anti-inflamatórios para a garganta, que 

reclamou da falta de traquejo nos palanques da neófita, que enfrentava os 
berros de uma eleição pela primeira vez (SD30, Reportagem capa, p.26, 4º 
parágrafo, CARTACAPITAL, 2010). 
 
Sem nunca ter se candidatado antes a qualquer cargo eletivo , sendo quase 
desconhecida dos brasileiros até ser nomeada ministra da Casa Civil por Lula 
em 2005 (...) (SD55, Editorial, p.8, 2º parágrafo, VEJA, 2010). 

 

Das 36 incidências de FD4 em Veja, em 13 (36,1% desta Formação Discursiva) 

foram identificadas Dilma Rousseff como uma pessoa inexperiente. O que se observou 

apenas em Veja foi a desconfiança da capacidade de Dilma governar o país, já que, 

segundo a revista, além dela ser inexperiente na disputa de eleições, também o era para 

enfrentar o jogo político. 

 

Como controlar o PMDB, partido de Michel Temer, seu vice, que anseia 
por expandir seu já gordo espaço no governo federal? (SD67, Reportagem 
capa, p.13, abertura, VEJA, 2010).  

 

Dilma Rousseff foi apresentada ainda como uma candidata desconhecida para 

grande parte do eleitorado brasileiro. CartaCapital foi mais branda, dando a entender 

isso ao falar da transferência de votos de Lula para a candidata. Já Veja afirmou várias 

vezes que ela era uma desconhecida.  
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Contra todas as expectativas de que o patamar máximo de transferência de 
votos de Lula não ultrapassaria os 20%, em maio a candidata do presidente 
começava a crescer (SD26, Reportagem capa, p.25,4º parágrafo, 
CARTACAPITAL, 2010). 

 

Dilma acompanha o presidente em uma caravana pelo Rio São Francisco. 

A viagem serviu para Lula apresentar sua candidata ao eleitorado 
nordestino, que o idolatra (SD94, Reportagem capa, p.33, legenda foto, 
VEJA, 2010). 

 

O sentido de Dilma Rousseff ser cria de Lula, no sentido de ser 

forjada/inventada por ele, teve apenas uma incidência em CartaCapital e foi mostrada 

não como uma crítica a Lula ou a Dilma, mas sim como uma crítica à imprensa que 

tratava Dilma dessa forma e apoiava o candidato de oposição.  

 

Transformaram-na numa candidata de ocasião, escolhida pelo presidente 
porque era boa “para ganhar e perder” (SD21, Reportagem capa, p.24, 5º 
parágrafo, CARTACAPITAL, 2010). 

 

Já Veja mostrou Dilma como sendo uma estratégia bem montada pelo presidente 

Lula. Em alguns casos, pode-se perceber que Dilma é tratada como uma espécie de 

sombra de Lula, como se estivesse seguindo os passos mandados pelo mestre.  

 

Aparentemente, o presidente já tinha a estratégia montada em sua cabeça. 

Disse que ela começaria a acompanhá-lo em viagens e inaugurações pelo 

Brasil, que deveria iniciar um treinamento intensivo com o marqueteiro 
João Santana e passar por modificações estéticas  (SD84, Reportagem capa, 
p.29, 2º parágrafo, VEJA, 2010). 

 

 

 

 

Figura 5: A construção da candidata (SD77, Reportagem capa, p.24, título, VEJA, 2010). 
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Nesse estudo foram catalogadas 65 Sequências Discursivas para a revista Veja. 

Em 20 delas pode-se perceber o sentido de Dilma ser cria de Lula no sentido pejorativo, 

o que representa 30,77% do total de SDs de Veja desse estudo. 

 

Considerações Finais  

Ao analisar as publicações, vários pontos chamaram a atenção. O primeiro, de 

ordem quantitativa, é o número de páginas dedicadas pelas revistas aos assuntos aqui 

estudados. CartaCapital, por exemplo, dedicou seis páginas para fazer uma análise da 

vitória de Dilma Rousseff nas eleições para a presidência da República de 2010. Já 

Veja, como fez uma edição inteiramente sobre o resultado das eleições, teve 32 páginas 

sobre Dilma e sua vitória. É o acontecimento, tratado como matéria-prima para os 

jornalistas, sendo utilizado para a criação dos discursos e a representação dos fatos 

(BENETTI, 2010; RODRIGUES, 1999).  

As duas primeiras Formações Discursivas (FD1 e FD2), que trataram do âmbito 

pessoal de Dilma, mostraram resultados convergentes ao apresentar ela como feminina, 

ligada à vaidade e a família. Entretanto, tiveram resultados bastante diferentes ao 

mostrarem ela como agressiva. CartaCapital teve duas incidências de FD2, Veja teve 

11. Na maioria das vezes que FD2 apareceu em Veja, a revista mostrou Dilma como 

uma pessoal radical, que esteve envolvida em guerrilha armada durante a Ditadura 

Militar brasileira e difícil de lidar pessoalmente.  

A FD3, que mostra Dilma Rousseff como uma política competente, foi a 

segunda com mais incidência no estudo: foram 42 vezes (37,84% do total), sendo 24 em 

CartaCapital e 18 em Veja. Em oposição a FD3, está a Formação Discursiva número 

quatro, que teve a maior incidência dos textos (40,54% do total) e que trata de Dilma 

como uma política incompetente ao apresentar os sentidos de inexperiente, 

desconhecida e cria de Lula no sentido de ser forjada por ele. A FD4 teve ampla 

incidência em Veja. Das 45 vezes que foram identificadas nos textos, em 36 delas (80%) 

foram na publicação da Editora Abril. Em CartaCapital, a FD4 apareceu apenas nove 

vezes, mas em nenhuma delas a revista deu a entender que Dilma Rousseff seria incapaz 

de administrar o país, como fez Veja.  

Comparando FD3 e FD4, CartaCapital considerou Dilma Rousseff competente 

em 24 Sequências Discursivas e incompetente em 9. Já Veja considerou ela competente 

em 18 e incompetente em 36. Ou seja, para a revista da Editora Confiança, Dilma 
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Rousseff é uma personalidade política competente. Em contrapartida, para a publicação 

da Editora Abril, a petista é mais incompetente.  

Em suma, ficam claros os posicionamentos das duas revistas. Assim como fez 

durante a campanha, ao declarar apoio explícito a Dilma Rousseff nas eleições para a 

presidência da República em 2010, CartaCapital apresentou a vitória da petista como 

uma conquista do PT e das questões sociais do governo Lula. Em Veja, pode-se 

perceber o contrário. Essa preferência é percebida não só na edição estudada, mas 

também em edições anteriores ao pleito, durante a campanha, em que a maioria das 

capas e das matérias agrediam o Partido dos Trabalhadores. Em um texto cheio de 

adjetivos, pode-se perceber que Dilma não era a candidata preferida de Veja. 
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