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RESUMO 

 

 

   
A presente pesquisa consiste em um estudo que objetiva analisar a participação da presidente 

do Brasil, Dilma Rousseff, no programa Mais Você, comandado pela apresentadora Ana 

Maria Braga e transmitido pela Rede Globo de Comunicação. Nossa análise busca 

compreender quais seriam as possíveis motivações que levaram a presidente e emissora ao se 

engajarem desta maneira, além das consequentes implicações na imagem pública de Dilma. 

Como formas de atingir o objetivo da pesquisa, fizemos, inicialmente, uma pesquisa 

bibliográfica para localizar as bases teóricas que orientam as reflexões presentes neste estudo. 

A fundamentação teórica trouxe considerações acerca da importância da imagem, da 

visibilidade e dos estudos de comunicação pública sobre os estudos contemporâneos de 

comunicação política.  Nossa pesquisa não compreende os processos de análise semiótica, 

portanto, nossos resultados apenas sugerem hipóteses, não temos aqui a pretensão de apontar 

relações entre causa e efeito.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

  Mídia e Construção de Imagem Pública – participação da presidente Dilma Rousseff 

no programa “Mais Você” define-se como um estudo de cunho interdisciplinar com aportes 

teóricos da Comunicação Social e da História. Baseado no estudo de caso, a reflexão aqui 

apresentada objetiva compreender os processos que contribuem para a construção da imagem 

pública de Dilma Rousseff, desde sua trajetória como candidata à presidência até a sua 

participação como presidente eleita no programa de Ana Maria Braga, o Mais Você em 2011. 

Este trabalho tem por finalidade analisar como se deu a construção da imagem pública 

da presidente Dilma Rousseff no espaço televisivo durante a exibição do programa Mais 

Você. Nosso estudo busca compreender quais seriam os possíveis ganhos de Dilma ao 

participar do programa e como sua participação pode ter inferido em sua imagem pública.  

Desde seu trabalho como Ministra de Minas e Energia até a sua eleição como 

presidente, é notável o trabalho da assessoria de Dilma em moldar sua imagem pública para 

que ela fosse aceita com mais facilidade pela população. Ademais, na oportunidade em que a 

candidata Dilma Rousseff foi eleita o Brasil estava em um momento histórico marcante: como 

seria o país pós-Lula, o presidente com o maior índice de aprovação da história do Brasil
1
. 

Além disso, obviamente, Dilma representava um marco em nosso país: a primeira mulher 

eleita presidente da república.  

 Com a experiência do Partido dos Trabalhadores em transformar a figura de 

“cachaceiro” e “analfabeto” do ex-presidente Lula, as assessorias do PT agora buscavam 

transformar a durona Ministra mão de ferro em uma amável candidata/presidente. Os 

profissionais de mídia não se furtaram de usar nenhuma ferramenta para que este difícil e 

longo processo fosse realizado, tanto que em diversas ocasiões tanto a candidata Dilma 

quanto o então presidente Lula foram multado por propaganda irregular pelo TSE.  

 Dada à importância da política da imagem no jogo político e suas possíveis 

implicações na opinião pública, centra-se o foco da pesquisa nas estratégias de construção da 

imagem pública de Dilma, como a mídia e o público a compreendiam e como sua participação 

em um programa de entretenimento contribuiu para a construção de sua imagem conceitual. 

Para tanto, uma extensa biografia a cerca, principalmente, de comunicação e política foi 

lançada a mão. Devido ao caráter atual do objeto de pesquisa recorre-se a um amplo 

_____________________ 

1 Pesquisa Datafolha, disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/12/1211078-acima-

das-expectativas-lula-encerra-mandato-com-melhor-avaliacao-da-historia.shtml 
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levantamento em fontes como jornais, revistas e documentos que vão do início propriamente 

dito da campanha (2009) até quando o programa foi ao ar em março de 2011.  

 Weber (1999) afirma ainda que o modo de produção de imagens políticas modificou o 

modo de fazer política. Portanto, hoje mais do que nunca, fica evidente que no interior da 

discussão sobre a prática política em nossos dias, é cada vez maior o consenso a respeito do 

fato de parte considerável da disputa política ter sido convertida em luta pela imposição da 

imagem pública dos atores políticos. 

 

Também no mundo político vem se impondo a convicção de que grande parte da 

disputa política se resolve na forma de uma competição pela construção, controle e 

determinação da imagem dos indivíduos, grupos e instituições participantes do jogo 

político (GOMES, 2004 p. 240). 

 

Assim, este estudo pretende compreender como a participação de Dilma em um 

programa de entretenimento influenciou (contribuiu) para o processo de construção de 

imagem pública da presidente, de uma imagem séria e pouco carismática para uma mais 

amigável e “afável”. É necessário ressalvar, no entanto, que não buscamos analisar a 

participação de Dilma sob o ponto de vista da semiótica. Pretendemos, apenas, compreender 

como, dada as devidas circunstancias, a participação em um programa como o Mais Você lhe 

somou capitais políticos.  

 O fato de se tratar de um programa de entretenimento e não de um programa de cunho 

jornalístico influencia diretamente a nossa análise. O Mais Você é um programa de televisão 

voltado para o público feminino de "donas de casa" e não um programa de cunho jornalístico 

cujo objetivo seria tencionar as opiniões/ações da presidente. A participação da Chefe de 

Estado no Mais Você de nada teve a ver com prestação de contas, o enfoque de todo o 

programa foi em sua vida pessoal e não em sua vida profissional.   

Para Pacheco (1994), o maior inimigo do candidato é o político, para a presidente 

Dilma Rousseff, nada mais conveniente do que a mulher, mãe, filha Dilma Rousseff assuma o 

palco. Entretanto, vale ressaltar que não há problema algum em um candidato ou até mesmo 

um político em situação participarem de um programa de televisão, afinal, a política deve ser 

pública e a prestação de contas ou accountabilitty é uma exigência das democracias, 

permitindo ao cidadão e às instituições acompanhar e controlar o planejamento e gasto do 

dinheiro público (WEBER, 2006).  
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Para Antônio Fausto Neto, o ato de publicitizar a política é uma tarefa institucional de 

natureza pública, por parte das mídias, mas o processo produtivo, através do qual o discurso 

político é semantizado, torna-se cada vez mais, operações engendradas no interior de cada 

mídia (FAUSTO NETO, 2006, p. 122). Em outras palavras, o processo político, de seu inicio 

ao seu fim tem um caráter cada vez menos publico e mais privado.  

Subsequente a esta questão, está o papel da mídia na construção de uma opinião 

pública, mais ainda, em uma opinião pública qualificada. A informação política via 

comunicação de massa tornou-se recurso fundamental para a vida civil (GOMES, 2004, p. 

186), sem a mídia, a população, em sua maioria, não tem como ter acesso ao jogo político.  

 

Cada jornal, telejornal ou revista deve oferecer um suprimento de informação 

política suficiente para que o cidadão possa formar o quadro cognitivo completo 

acerca das pretensões política em disputa, das diferenças entre elas, dos sujeitos que 

as representam, das agendas que cada um comporta, dos sistemas de interação entre 

elas, da posição que cada uma ocupa no jogo político, dos programas que sustentam, 

das interpretações do mundo e da política que supõem ou adotam, dos valores que 

defendem e tudo o mais que lhe permita formar uma opinião política qualificada e 

suficiente para garantir o exercício das prerrogativas da cidadania. 

 

Objetividade, parcialidade e neutralidade são valores democráticos fundamentais para 

assegurar ao cidadão a possibilidade de formar uma opinião pública qualificada e protegida de 

coação. Outro fator determinante para a nossa pesquisa é o fato de o objeto de estudo estar 

localizado no Brasil. Nosso país vem de dois longos processos de ditaduras, onde a linha 

tênue entre jornalismo e propaganda do governo foi sempre confusa. Mattos (2002) atenta 

para o fato de a comunicação de massa ter começado no país unicamente pelo aparelhamento 

dos veículos pelo Estado.  

Para Fausto Neto (2006), enquanto nos Estados Unidos a midiatização da política 

começou na candidatura de Eisenhower em 1950, no Brasil, por outro lado, a ascensão de 

estratégias comunicacionais modernas são contemporâneas aos ciclos autoritários. Como todo 

regime fechado de cunho fascista tanto a Ditadura do Estado Novo quanto a Ditadura Militar 

adotaram uma postura de integração nacional, com um Estado forte e centralizado. Os meios 

de comunicação de massa se transformaram no veículo através do qual o regime poderia 

persuadir impor e difundir seus posicionamentos, além de ser a forma de manter o status após 

o golpe. 
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Nas ditaduras, censura prévia de conteúdos, perseguição, retaliação e outras formas 

do mais renhido monitoramento e domínio por parte de um Estado que se dispunha a 

usar contra os seus adversários e críticos todas as forças da lei, dos recursos do 

erário público, da violência de Estado e da brutalidade clandestina, praticados em 

abundancia, fazem parte da nossa história recente, (FAUSTO NETO, 2006, p. 176). 

 

A mídia de massa nasceu no Brasil servindo de canal para as relações públicas do 

Estado, nunca para a critica ou o monitoramento das atividades do mesmo. E depois de 20 

anos de regime democrático, o Estado brasileiro ainda possui uma grande expertise de 

barganha com os grandes veículos de comunicação no país e assim sempre flerta com o 

controle político da comunicação, direta ou indiretamente, como veremos a seguir. 

Em termos dos parâmetros teóricos, a estrutura do presente estudo compreende cinco 

capítulos. Assim, após este capítulo introdutório, teremos o capítulo dois que discorre sobre as 

relações históricas entre a Mídia e o Estado, além de uma breve contextualização desta 

relação no Brasil. No terceiro capítulo, englobamos os principais temas e abordagens que 

integram a democracia e a comunicação pública, a partir de autores como Rubim, Manin, 

Gomes, Weber, Thompson, Baldissera, entre outros. 

Em nosso capítulo de análise, buscamos fazer um levantamento sobre a situação do 

Brasil e de Dilma Rousseff à época do programa, como as denúncias de propaganda irregular 

e o fato de a presidente não contar com o mesmo carisma de seu antecessor, Luiz Inácio Lula 

da Silva, por exemplo. Procuramos apenas apontar algumas hipóteses sobre como seria 

conveniente para um presidente em situação participar de um programa cujo enfoque foi sua 

vida pessoal e não sua vida profissional. Para tanto, nossas análises serão realizadas em 

etapas, a primeira consiste em apresentar o contexto político do programa, como as eleições 

de 2010, o histórico de propagandas irregulares, o Brasil de Lula e o inicio do mandato de 

Dilma. Na segunda parte de nossa análise apresentamos uma narrativa do programa Mais 

Você em que a presidente participou, assim como uma tabela com todas as perguntas feitas 

diretamente à ela. Em nossa terceira e quarta parte, procuramos discorrer sobre a 

espetacularização da política e sobre a sobreposição do público pelo privado.  

  Estas duas últimas partes se fazem necessárias, a nosso ver, pois elas dão conta de 

apresentar os fenômenos recentes pelos quais os políticos e a política vêm passando na 

contemporaneidade. O estudo do espetáculo é importante porque o termo sempre teve uma 

relação próxima com a política e agora passar por reformulações importantes devido a uma 

nova e contemporânea circunstância societária, estruturada em rede (CASTELLS,1996-1998) e 

ambientada pela mídia (RUBIM, 2001). Já os estudos sobre dicotomia entre o público e o 
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privado, segundo Maria Helena Weber (2011), são importantes para os estudos de 

comunicação uma vez que é o campo da comunicação que mantém o debate sobre os limites e 

convergências entre estas duas esferas. 

 A última parte de nossa dissertação será dedicada às considerações finais a respeito de 

nossa pesquisa. As considerações finais giram em torno dos resultados observados na etapa 

anterior – a análise propriamente dita – e apresentam os principais desdobramentos e 

reflexões acerca do assunto que poderão servir de base para futuras pesquisas sobre o tema. 
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2. A MÍDIA E O ESTADO 

 

 

A relação entre o Estado e a Mídia não é recente, tão pouco exclusiva do modo 

ocidental de fazer política. Muitos antes dos primeiros jornais impressos ou mesmo da escrita, 

governantes já se preocupavam em produzir e difundir símbolos entre os seus súditos, seja 

ascender ao poder, como para a manutenção do poder. No Egito Antigo, por exemplo, faraós 

se ornamentavam em joias e ouro em pinturas espalhadas por templos e esfinges. Na França 

de Luis XIV, especialistas contratados para desenvolviam estratégias que valorizassem a 

figura real. “Rei Sol”, como ficou conhecido, foi resultado de um longo e sofisticado processo 

de produção de símbolos.  

 Os exemplos o longo da história não são poucos, e o controle político da comunicação 

sempre foi tido como ferramenta vital para as disposições do poder em qualquer época. 

Entretanto, na contemporaneidade, a mídia e a propaganda passaram a ser maior ferramenta 

para coibir ou incentivar a ação pública, uma vez que o Estado já não pode mais, ou pelo 

menos não deveria, se utilizar de violência, por exemplo. Gomes (2004, p. 171) enumera três 

fatores que são fundamentais para compreendermos a ação política no século XX e XXI: 

 

a) Aceitação e regulamentação jurídica dos princípios da liberdade de imprensa, 

opinião e expressão; 

b) Existência de indústria da informação, da cultura e do entretenimento 

associadas à comunicação de massa; 

c) Consolidação de campos sociais constituídos pelas culturas profissionais dos 

vários setores da comunicação.   

 

 Para o autor, estes três aspectos representaram o maior avanço para conter a 

colonização da comunicação por parte da política. Sem a proteção dos direitos de opinião e de 

uma imprensa livre, por exemplo, nada se interpunha entre as vontades dos soberanos e o 

controle das esferas das expressivas da comunicação.  

Além disso, o direito a livre expressão e a imprensa livre garantem, ou pelo menos, 

deveriam garantir a equidade de oportunidades a todos os sujeitos políticos. A concorrência 

justa entre os agentes são fundamentais para uma democracia, e uma imprensa livre de 

injunções externas garante a paridade nas disputas pelo “capital político”. 



 
15 

A mídia conquistou (parcialmente) sua independência legal e financeira do Estado, 

todavia isso não quer dizer que o poder público não tente mais tomar as rédeas dos veículos 

de comunicação. Gomes (2004) afirma que além das iniciativas diretas de controle sobre a 

comunicação por parte dos governos e autoridades, como a concessão do direito de 

transmissão, por exemplo, existem ainda outras três formas de ingerência do interesse 

político. O primeiro é resultado de uma espécie de “servidão voluntária”, quando o dono ou 

editor de um veículo submete os interesses jornalísticos na apuração ou edição a cálculos de 

vantagens políticas para o partido ou grupo ao qual ideologicamente se filia.  

O segundo artifício apontado pelo autor consiste em quando o empresário de alguma 

rede influente ordena e estrutura a pauta, apuração e edição favorecendo ou desfavorecendo 

os grupos e indivíduos que mais lhe sejam convenientes. O terceiro tipo consiste no fato de 

um grupo ou sujeito de interesse no campo político controlar direitos de emissão de rádio e/ou 

televisão ou possuir jornais para, através destes, obter vantagens na área política. Não é 

necessário nem ir muito fundo na memória para lembrar de casos onde algum deste três 

artifícios foram utilizados.   

Entretanto, é importante ressaltar aqui as diferenças entre o controle político da 

comunicação do controle público ou estatal da comunicação. No primeiro caso, o agente do 

controle é uma força política, que tanto pode pertencer ao universo partidário, empresarial ou 

pode mesmo tratar-se do governo. O objetivo é o domínio sobre a comunicação como 

instrumento de para a obtenção de vantagens políticas. No segundo caso, trata-se do controle 

público legal, voltado para disciplinar a posse e os conteúdos da comunicação de massa, para 

assegurar a justiça e a equidade ou para salvaguardar o interesse público (GOMES, 2004). 

No entanto, não temos como deixar de lado as tentativas do Estado de se adequar a 

linguagem midiática. Na realidade, é impossível pensarmos em política na atualidade sem 

tocar nos processos de injunção que a política vem sofrendo por parte da mídia ao longo dos 

anos. Antonio Fausto Neto acredita que a primeira injunção midiática notável foi realizada 

durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos de 1950. Eisenhower foi o primeiro 

político a trabalhar em conjunto com a mídia de massa e o primeiro a se utilizar de 

“persuasores profissionais”, dando inicio a uma nova problemática no discurso político: a 

mídia.  

Com a mídia tomando o centro da política, segundo o autor, a maneira que estudamos 

a política deve mudar. Os estudos das Ciências Sociais, segundo Fausto Neto (2006), passam 

à margem da incidência do funcionamento do “campo dos medias” sobre a forma da política 

se anunciar. O foco das pesquisas sobre política contemporânea ainda está sobre 
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mapeamentos de processos eleitorais, levantamentos de opiniões públicas, biografias e perfis 

de candidatos, estudos de retóricas de discursos e, raramente, questões que situassem as 

relações entre os meios de comunicação e o processo político, voltados para esfera simbólica 

(FAUSTO NETO, 2006). 

Não podemos esquecer, porém, de outro ponto bastante característico do cenário 

político contemporâneo: o interesse dos veículos de comunicação pelos vastos capitais 

disponibilizados pelo Estado. O estreitamento das relações entre os veículos de comunicação, 

especialmente os de massa, e o poder público trazem vantagens significativas para ambos. O 

Estado ganha visibilidade para suas ações e garante que temas de interesse público que vão 

contra suas ações sejam hibridizados e relativizados, enquanto a mídia ganha poder de 

barganha que vai desde vista grossa a questões legais até investimento direto através de 

publicidade. Quem perde, no entanto, é o público.  

 

2.1 A MÍDIA E A POLÍTICA BRASILEIRA 

 

Chegar ao lar de milhões de famílias em um país com dimensões continentais como o 

Brasil seria impossível sem a mídia de massa. Comunicar para os mais de 200 milhões de 

brasileiros seria ainda mais difícil sem a colaboração entre o Estado e Mídia de Massa. 

Historicamente, em nosso país, a relação entre o poder e os veículos de comunicação é tão 

estreita que, muitas vezes, a distância entre o jornalismo e a publicidade quase nem existe 

mais.  

Um dos principais desdobramentos desta relação é a magnitude que os veículos de 

televisão tomaram no Brasil. Não por um acaso o meio de comunicação de maior alcance no 

país se desenvolveu e popularizou durante um dos períodos mais obscuros e centralizadores 

de nossa história, a Ditadura Militar (1964-1985). Durante os quase 20 anos do regime 

militar, o Governo adotou uma postura de integração nacional, com um Estado forte e 

centralizado, sendo assim, “os meios de comunicação de massa se transformaram no veículo 

através do qual o regime poderia persuadir impor e difundir seus posicionamentos, além de 

ser a forma de manter o status após o golpe” (MATTOS, 2002, p. 34) 

A ditadura militar contribuiu para o impulso no desenvolvimento da TV no Brasil ao 

criar vários órgãos estatais que lidavam com a produção cultural. Os militares formularam 

leis, congelaram taxas de importação para a compra de equipamento, estruturaram 

nacionalmente as telecomunicações em redes, além de praticarem uma política de crédito 
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facilitado. Grosso modo, os militares impulsionaram o mercado das telecomunicações no país 

e tornaram a televisão acessível à boa parte da população. 

Quando os militares tomaram o poder, em 1964, o Brasil tinha cerca de dois milhões 

de aparelhos de TV. A partir de 1968, a recém instalada indústria de eletroeletrônicos, 

associada a políticas de incentivos a ela concedidos pelo governo, e à lei de compra a crédito 

promulgada em 1968, fez aquele número crescer rapidamente: em 1969 havia quatro milhões 

e um ano depois cinco milhões de aparelhos de TV. Em 1974 esse número tinha crescido para 

cerca de nove milhões e os aparelhos de TV estavam presentes, então, em 43% dos lares 

brasileiros (JAMBEIRO, 2002).  

A mídia de massa começou no Brasil atrelada diretamente ao interesse do Estado e não 

de uma iniciativa da sociedade organizada, como em outras partes do mundo. Obviamente, 

esta relação promíscua não está restrita a televisão, os jornais impressos, por exemplo, por 

muito tempo, só circulavam devido ao incentivo dos governos já que o papel era subsidiado. 

Por toda nossa história, a modernização dos veículos de comunicação se fez com empréstimos 

de bancos oficiais e a serviço do Estado.  

 Não podemos nos enganar ao acreditar que não é de interesse público que exista 

comunicação em nível nacional, “mesmo não sendo uma organização de caráter público, os 

meios de comunicação de massa são instrumentais a toda comunicação de interesse público” 

(WEBER, 2007, p. 30). Entretanto, no caso de nosso objeto de estudo, a comunicação do 

Estado não foi de prestação de contas ou de debate sobre temas de interesse da população, 

mas sim de comunicação de cunho publicitário do partido/candidato/ideologia.  

 São tantas atribuições midiáticas no jogo político moderno que, cada vez mais, 

governantes e aspirantes ao poder buscam a ajuda de profissionais da mídia para agendar os 

meios de comunicação com pautas que lhes favorecem. “Essas estruturas trabalham 

ininterruptamente a partir de planos de ação e estratégias de visibilidade que obedecem às 

modalidades de informação e persuasão ou à sua hibridação para atender às necessidades de 

comunicação e, em tese, do interesse público e, com regularidade, a interesses particulares de 

políticos, governantes e partidos” (WEBER, 2007, p. 27). 

Por conta disto, não é à toa o Governo Federal gastou sozinho 2,3 bilhões de reais em 

publicidade, ficando atrás apenas de três gigantes da indústria nacional como a Unilever (R$ 

4,6 bilhões), Casas Bahia (R$ 3,4 bilhões) e o laboratório Genomma (R$ 2,5 bilhões). 
2
Mas 

mesmo com tanto investimento em publicidade, o Estado ainda é incapaz de comunicar tudo o 

_____________________ 

2 Folha de São Paulo, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/161639-dilma-bate-recorde-em-

gastos-publicitarios.shtml 
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que lhe seria conveniente através de seus próprios meios, por isso o estreito relacionamento 

com os grandes veículos é tão fundamental a sua existência nos dias de hoje.  

Todavia, também há de se ressaltar que os veículos de comunicação, mesmo com 

todos os benefícios e capitais políticos que recebem ao comunicar positivamente o governo, 

não têm interesse em comunicar tudo. Primeiro porque não podem divulgar todo o material 

que está disponível, os cortes e seleções são naturais na pratica jornalística e com conteúdo 

produzido pelo Estado não teria como ser diferente. Segundo porque, obviamente, política não 

é a editoria favorita do público em geral, e os veículos dependem da audiência para vender 

seus espaços publicitários. Por isso, com tão pouco tempo da mídia e se tornou uma 

inesgotável fonte de noticias (GOMES, 2004) para, assim, tentar ter o máximo de visibilidade 

positiva possível. 

Por fim, devemos compreender que não há nada de errado em o Estado se comunicar 

através da mídia de massa, já que sem esta relação seria impossível para o público ter acesso a 

todas as instancias da vida pública e do jogo político. Todavia, esta relação sempre será 

tensionada por ambos os lados, uma vez que “a força do Estado em produzir comunicação, ao 

mesmo tempo em que amplia a democracia, com mais participação, maior transparência, 

responsividade, oferta de serviços, amplia sua capacidade de fazer propaganda” (WEBER, 

2011, p. 11).  
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3. COMUNICAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

  Para prosseguir a discussão de maneira fundamentada, nos apoiaremos em alguns 

autores que discorrem acerca de temas fundamentais a nossa pesquisa. Começaremos tratando 

do conceito de Comunicação Pública e suas implicações à Democracia. Para tanto, iremos, 

primeiramente, contextualizar o surgimento do termo, para em seguida, tencioná-lo a luz de 

alguns autores como Matos (2002) e Duarte (2006) até chegarmos em sua acepção mais 

moderna com Maria Helena Weber (2007) e sua ideia de Comunicação Pública como rede.  

  O capítulo subsequente diz respeito à Imagem Pública e sua aplicação no jogo político. 

Aqui, utilizaremos os conceitos e observações de Gomes (2004) além de Weber (2006). 

Assim como no capítulo anterior, faremos uma breve contextualização dos primeiros usos do 

termo até o seu distinto papel nas democracias modernas.   

 Segundo na tentativa de entender os processos envolvidos na construção de uma 

imagem pública positiva, chegaremos a dois outros pontos importantes que serão, 

respectivamente, os nossos dois últimos capítulos de embasamento teórico, são eles: Opinião 

Pública e Esfera da Visibilidade. Para começar, em ambos os capítulos, apontaremos algumas 

questões problemáticas em relação ao uso dos conceitos como ferramenta em nossa análise 

para, em seguida, apresentarmos algumas novas propostas (Silverinha, 2004; Tarde 1986) que 

vão atender as necessidades deste trabalho.   

 

3.1 COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 

 

O conceito de Comunicação Pública tem origem na noção de comunicação 

governamental, especialmente durante os regimes de viés autoritário no século XX. Com 

redemocratização e o fim da censura, porém, o panorama do Brasil mudou bastante. A 

Constituição de 1988 garantiu ao cidadão um tratamento justo em sua relação com o Estado e 

instituições, do consumidor com as empresas e entre todos os agentes sociais (DUARTE, 

2006). 

Devido a estas grandes mudanças no panorama da Comunicação no Brasil, Matos 

(2006) aponta para a necessidade de atualizar o conceito de comunicação publica, uma vez 

que, agora, são muitos os atores políticos capazes de debater e formular propostas em face dos 

apelos das campanhas institucionais. 

 Em sua obra, “Comunicação Política e Comunicação Pública”, a própria autora 

propõe um novo conceito de comunicação pública como “o processo de comunicação 
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instaurado em uma esfera pública que engloba Estado, governo e sociedade, um espaço de 

debate, negociações e tomada de decisões relativas à vida pública do país” (MATOS, 2006, p. 

62). Neste sentido, para McQuail (1998), “o conceito de Comunicação Pública denota uma 

intrincada rede de transações informacionais e solidárias que acontecem na esfera pública ou 

no espaço público onde estão os canais, os sistemas de comunicação massiva e o tempo e 

espaço reservado aos temas de interesse geral”. 

Ambos os autores abordam o tema sob a perspectiva de que a comunicação pública é 

um campo de negociação pública, ou como lembra Barreras (2013, p. 44), “o termo também 

se refere a um domínio de temáticas de interesse público a respeito das quais é legítimo 

comunicar-se aberta e livremente”.   Todavia, mesmo que o Estado tenha perdido 

exclusividade da comunicação, ele ainda possui um papel importante na comunicação 

pública: as concessões públicas de direito.  

 Dines (2005) explica que o Estado concede a uma empresa, por tempo limitado, o 

direito de utilizar uma determinada faixa, mediante o compromisso de que será utilizada em 

benefício público. Serrano (2006) lembra que a intervenção do Estado nos meios de 

comunicação sempre foi considerada como limitante da liberdade de expressão, e ao mesmo 

tempo, como defensora do pluralismo desta mesma liberdade. “Dentro das definições deste 

serviço público, existiu uma permanência de termos como: interesse social, qualidade, bem 

comum e equilíbrio, com objetivos educativos e informacionais para toda a sociedade sem 

distinção” (SERRANO, 2006, p.74). Esta relação controversa entre intervenção estatal e  

Vale ressaltar, porém, que com o passar dos anos, a mídia passou a conquistar 

independência financeira do Estado através da venda de espaços publicitários e que esta 

mesma publicidade se mostra mais “censuradora” que o próprio Estado. 

 Weber (2007) propõe pensarmos a comunicação pública como uma rede de assuntos 

que tangem o interesse público. Nesta rede “concorrem formulações díspares e ininterruptas 

de instituições e sujeitos políticos em torno de temas de interesse publico, em busca de 

visibilidade e credibilidade que transitam entre o jornalismo, a propaganda, o entretenimento, 

eventos e relações públicas. 

Para a autora, existem diferentes redes que constituem a Comunicação Pública 

(Comunicação Social, Política, do Judiciário, Cientifica e Educacional, Mercadológica, 

Religiosa e Midiática) e que estas redes disputam um espaço simbólico de onde o “eleitor 

obtém subsídios para comparar, recusar, aceitar, concordar e ordenar suas opiniões sobre 

instituições e sujeitos políticos, a partir dos temas que lhe dizem respeito tais como 
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alimentação, segurança, educação, emprego, moradia, ética e direitos humanos” (WEBER, 

2007 p. 25). 

Weber ainda aponta que o voto é sempre o interesse final dos sujeitos políticos e única 

ferramenta para mensurar os resultados da comunicação pública. Até mesmo a prestação de 

contas tão fundamental para a vida democrática tem como fim o voto. O accountabilitty foi a 

solução encontrada pelo poder público para informar o público, justificar suas ações como 

representantes deste mesmo público, mas, em última instância, o accountabilitty também tem 

como função agraciar votos. 

Vale ressaltar que existe uma grande diferença entre as redes que integram a 

Comunicação Pública, e, mesmo que todas busquem o voto, a Comunicação Pública não deve 

ser confundida com Comunicação Partidária. Em períodos de eleição é fácil cometer este erro, 

uma vez que o governo se cala e o partido domina a cena pública (WEBER, 2011). A 

Comunicação Partidária é centralizada pela ideologia do partido e é de caráter exclusivamente 

persuasivo, tendo como única meta chamar atenção, tornar visível os princípios, o ideário que 

pode justificar um voto em torno de mudanças e de sua capacidade de representar o interesse 

público (WEBER, 2011). 

Entretanto, a autora lembra que por diversas vezes a comunicação partidária serve 

mais aos interesses privados de partidos e sujeitos políticos do que ao interesse público. As 

estruturas profissionais de comunicação trabalham ininterruptamente através de planos de 

marketing para atender a demanda de comunicação e visibilidade. Neste processo, porém, 

temas de verdadeiro interesse público são hibridizados afim de persuadir o eleitor, e a 

comunicação pública perde o seu caráter público. 

Comunicação Pública tornou-se tema central dentro das discussões acerca do campo 

comunicacional por dar suporte para entendermos as relações e tensionamentos entre o 

público e o privado. Outro ponto importante para conceitualizarmos o termo é que a 

comunicação pública não deve ser entendida apenas como legislativa ou normativa, mas sim 

como uma rede de sistemas de comunicação marcada pela circulação de temas de interesse 

público.  

Cada uma das redes tem sua própria complexidade na maneira de abordar temas de 

interesse público. Dentro do espaço público são tecidos debates e desencadeadas ataques, 

pactos e defesas em torno de temas essências à sociedade a partir de perspectivas tão publicas 

quanto privadas (WEBER, 2011). Em meio a elas, o eleitor obtém subsídios para comparar, 

recusar, aceitar concordar, ordenar suas opiniões sobre instituições e sujeitos políticos, sendo 
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o voto o resultado final do processo de comunicação pública.   

 

3.2 IMAGEM PÚBLICA 

 

A imagem pública é, sem dúvida, parte inseparável da prática da política desde a 

antiguidade. Incluída em todos os discursos cujo índice referencial seja o registro ou a 

memorização de rostos para votar, ou como índice de avaliação de ações e comportamentos 

governamentais, a imagem pública está no centro do jogo político há muito tempo, e na 

contemporaneidade, o conceito adentrou um novo patamar. 

Por definição, imagem pública é a forma de como se é visto, é resultado de “um 

complexo de informações, noções, conceitos, partilhado por uma coletividade qualquer” 

(GOMES, 2004), que caracterizam um indivíduo/uma instituição. Sua importância reside na 

relação/efeitos sobre a opinião pública.  Embora diretamente relacionada com a atividade 

política em todas as épocas, Gomes (2004) aponta que o fenômeno contemporâneo tornou-se 

o que é, em termos de importância social, devido a três fatores. 

O primeiro surgiu com o advento de sociedades democráticas, que trouxeram consigo 

a exigência da esfera pública, um espaço onde pessoas privadas se reúnem, se relacionam 

como um público e promovem discussões políticas através de uma racionalização pública 

(COELHO, 2013 p. 28). O modelo das sociedades de massa também constitui um fator 

determinante quando tratamos de Imagem Pública. Gomes (2004) explica que com o modelo 

das sociedades de massa, o homem político estreitou ainda mais as suas relações com a mídia, 

o que nos leva ao terceiro fator: o predomínio da comunicação de massa como lugar e como 

recurso expressivo no qual e pelo qual se realiza a esfera daquilo que é socialmente visível 

(MICKEY, 1997; OLSON et al.,2000,apud GOMES, 2004). 

Para Gomes (2004), imagem pública é muito mais do que só parte da “disputa 

política”, pois tem sido transformada em “luta pela imposição da imagem pública” dos 

políticos e pela “competição pela produção da percepção pública dos interesses e das 

pretensões que se apresentam na cena política”. A imagem se tornou o pêndulo da política 

(WEBER, 2007), definindo a capacidade de gerar votos, coligações, pactos e disputas com a 

mídia. É conceito privilegiado na disputa de poderes e na estratificação social, como a palavra 

que ocupa todos os espaços explicativos, quando se trata de referências ao olhar, às marcas 

deixadas, ao status, à memória, à circulação de fatos e informações (WEBER, 2007, pg. 267).  

 É importante ressaltar, porém, que a instância geradora da imagem (GOMES, 2004) é 

igual a qualquer instância geradora de sentido: a “subjetividade humana”. Mesmo sendo 
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programada na emissão, a imagem pública só começa a existir na recepção, a imagem pública 

não existe em o espectador. Programar uma recepção de uma imagem é, segundo Gomes 

(2004) “administrar impressões, dispor de elementos de tal modo e com tal técnica que a 

instância subjetiva da recepção seja levada, por força, a produzir conclusões e a sentir o efeito 

que a emissão pretende”.  

Segundo esta visão, a conclusão e o efeito da mensagem não são produzidos pela 

emissão, no entanto, a emissão pode induzir a produção na recepção, através da organização 

de materiais com tal arte que, o público a produza: “construir é fazer construir”. A formação 

da imagem pública se dá pelo que “alguém diz ou do que é dito sobre ele, do que ele faz, da 

sua capacidade reconhecida de fazer e do que dele é feito e de como ele se apresenta” 

(GOMES, 2004, p. 254).  

Tendo isso em vista, cada sujeito político mantém um sistema estratégico, 

administrado por especialistas, com objetivo de conquistar e produzir opiniões públicas e 

privadas, apoio, adesões, participação direta e indireta; geração de votos; aquisição de objetos 

e ideias; ocupação de espaços informativos e relações com as mídias (WEBER 2007). Para 

tanto, são construídas estruturas de produção em série de informações, propaganda eventos, 

discursos e produtos da simbologia da política, assim como planejados os modos de 

relacionamento com as mídias, aferição de opiniões, e por fim, controle (ou tentativa de) das 

imagens.  

 Gomes (2004) denomina estas práticas políticas voltadas para a produção e controle 

de imagens como “política de imagem”. Sua primeira função, tendo como agentes os próprios 

políticos e/ou seus profissionais especializados, é a produção de símbolos, na forma de 

mensagens, a disponibilização de fatos, eventos, discursos, opiniões em formatos mais 

próximos da estética midiática possível. Ainda assim, em um segundo momento, os meios de 

comunicação podem ou não se apropriar destes símbolos produzidos, mediando-os e 

ofertando o resultado ao público. Por fim, o ultimo processo se dá dentro da subjetividade do 

público, com suas próprias mediações. O resultado destes três processos, para Gomes, é a 

imagem pública. 

 O ator atribui uma segunda função política de imagem: “ajustar personagens reais a 

perfis ideais e expectativas dos públicos” (2004, p. 280). Para tanto, os profissionais da 

imagem fazem uso de pesquisas e sondagens para obter as informações sobre os perfis 

desejados pelo público e os perfis alcançados pelos interessados. Esta função também implica 

em “trabalhar” o ator político, adaptando-o a uma imagem desejada. 
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Por fim, Gomes (2004, p. 290) trata da administração, gerenciamento e controle da 

imagem pública, na tentativa de mantê-la conveniente de sua produção a sua recepção.  

 

Este complexo trabalho passa por diversos tensionamentos entre as três etapas acima 

explicadas e seus agentes, dependendo da [...] capacidade de flexibilizar códigos, 

tornando-os sensíveis às reações do sistema midiático, dos outros atores políticos, 

das mudadas conjunturas e quadros sociais de prioridades, bem como às reações dos 

extratos precedentes que constituem o horizonte hermenêutico da recepção [...].  

 

Weber (2007) aponta um processo semelhante. Para a autora, a imagem pública é 

produzida através de símbolos emitidos por sujeitos públicos a respeito de seus projetos e suas 

necessidades, na forma de “imagem desejada” (real). E termina de ser construída dentro da 

subjetividade de cada um que teve contato com estes símbolos, que podem ser tanto aceitos 

quando rechaçados. No final, a imagem percebida é considerada real, mas será sempre 

composta por dúvidas.   

Ambos os autores concordam que o espectador é, em última instancia, o principal 

sujeito do processo de formação de imagem. Consequentemente, os resultados serão sempre 

pouco controláveis. O espaço entre imagem desejada e imagem percebida será sempre um 

espaço aberto que prescindirá ser sustentado por argumentação sendo passível de apoio e 

refutação, sempre mantidos pelas dúvidas. 

A informação chega ao público de duas maneiras diferentes, a primeira de forma direta 

(mediação) e a segunda de forma atravessada pelas mídias (midiatização). Nesse sentido 

Weber (2004, p. 275) ainda afirma que os sujeitos e instituições que disputam espaços e 

representações públicas têm sua imagem construída através de um mesmo processo:  

 

a)IDENTIDADE DA INSTITUIÇÃO E DO SUJEITO QUE DESEJAM UMA 

IMAGEM; definição de b)OBJETIVOS + PÚBLICOS; participação de especialistas 

e tecnologia para a c) PRODUÇÃO E EMISSÃO DE SINAIS VISÍVEIS E 

INVISÍVEIS; meios e estratégias de d) CIRCULAÇÃO PÚBLICA DE 

INFORMAÇÕES E AÇÕES ; processos de apropriação das informações e ações, 

nos modos de e) MIDIATIZAÇÕES; e f) MEDIAÇÕES, os quais deverão provocar, 

individual e coletivamente, g) ATRAÇÃO + INTERESSE E REPERCUSSÃO da 

imagem desejada que, por sua vez, será submetida a um processo de h) AFERIÇÃO, 

cujos resultados alterarão a concepção da imagem veiculada (desejada) na origem. 
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A imagem pública não pode ser considerada como uma entidade definitiva e fixa 

(GOMES, 1999) e por isso os resultados deste processo nunca serão garantidos. Weber (2011) 

afirma que o voto é a única maneira verdadeiramente capaz de medir os resultados das 

estratégias de comunicação de um partido ou sujeito político. 

Para Gomes (2004), por outro lado, as pesquisas de opinião servem para os políticos 

aferirem sua imagem pública. Elas trabalham, também, com a imagem de pessoas ideais 

(GOMES, 2004), o que serviria para o agente político se espelhar, almejando agradar ao 

público. “[…] a política de imagem não procura propriamente que o público deseje ou 

considere valorosos a posição que se sustenta e/ou o ator que se apresenta, mas busca 

identificar o que o público já deseja e já considera valoroso para acomodar a isso posição e 

ator” (GOMES, 2004, p. 276). 

 Seja como for, a imagem pública da política, enquanto dispositivo acionado pelos 

pactos e disputas de poder, entre sujeitos, instituições e mídias, é o fator axial de 

funcionamento da comunicação contemporânea, entre organizações, indivíduos e sociedades 

que necessitam da comunicação e política de visibilidade favorável nos planos pessoal, 

institucional, político e mercadológico (WEBER, 2011). 

 

3.3 OPINIÃO PÚBLICA 

 

 

A opinião pública, como idealização de um fenômeno social existente, foi utilizada 

como conceito-chave na ideologia burguesa para suas disputas de legitimação política e 

afirmação de suas necessidades e ambições perante a tirania aristocrática (BALDISSERA e 

LOCK, 2012). Foi através da opinião pública que a burguesia buscou a sua legitima 

participação no jogo político, garantindo um aperfeiçoamento administrativo do Estado pelo 

poder racional do público e pelo o afastamento do poder absoluto e arbitrário. 

 À época, opinião pública dizia respeito a uma opinião das elites esclarecidas 

(CHAMPAGNE, 1996) sobre os temas de interesse público. Na democracia contemporânea, 

porém, o governo é pelo consentimento e a opinião passa a ser do povo. Esta nova noção 

nasce com a própria ideia democrática, mas as suas raízes encontram-se na ligação da opinião 

pública a uma força poderosa que os governantes têm de aprender a controlar, uma vez que “o 

caminho mais fácil para controlar a conduta política é pelo controle da opinião” (DEWEY, 

1991, p. 182). 

  Com a formação do Estado moderno, avançamos significativamente no caminho da 

diferenciação entre Estado, a sociedade e cidadãos e formula-se a ideia de uma esfera pública 
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autônoma, constituída por um ‘‘público’’ que pode participar criticamente na condução da 

política, num espaço que não é o do Estado (SILVERINHA, 2004). Hoje, a opinião pública se 

apresenta como defensora da liberdade dos indivíduos, organizando-se independentemente do 

Estado. 

 Devidos às inúmeras mudanças no cenário atual da sociedade, não as premissas 

idealizadoras da opinião pública não devem mais ser estudadas da mesma maneira que eram 

durante as revoluções burguesas. Agora, devemos atentar para o espaço que a opinião pública 

ocupa dentro das disputas políticas, e como ela representa a vontade daqueles que delegam o 

poder.  

 Champagne (1998) afirma que antes do desenvolvimento de uma imprensa nacional 

não existia opinião pública, mas várias opiniões dispersas restritas aos temas associados à 

vida local. Com o desenvolvimento da comunicação de massa, porém, as informações se 

nacionalizaram, formando um grande público que agora não se restringe mais a temas locais, 

e ganha força pelo fato de compartilharem das mesmas informações.  

  Nesse sentido, Gabriel Tarde (1986) entende que só é possível um grupo de pessoas se 

tornarem um público se eles partilharem das mesmas informações, formando uma espécie de 

“agrupamento intelectual”. Segundo o autor, mais importante que produzir conteúdo de 

qualidade, os media devem garantir que a informação chegue a todos, porque só assim é 

possível que exista um público capaz de opinar acerca das decisões políticas que lhe 

desrespeita.  

  No cenário dos meios de massa, os jornalistas ocupam o espaço de líderes de opinião e 

os veículos de influenciadores sobre essa opinião pública a partir dos recortes de mundo 

divulgados, já que a maior parte da opinião do indivíduo é construída a partir da resposta à 

imagem formada de uma cena (LIPPMANN, 2008), e da mediação que passam a exercer 

entre política e o público. A política, que possui um discurso complexo, passa a ter na mídia o 

seu lugar de hibridização e interpretação.  

 Na obra “A Sociedade refletida”, Landowiski apresenta a o metáfora do teatro grego, 

onde a opinião pública desempenharia o papel do coro, um sujeito coletivo que observa e 

interpreta as ações dos atores. Seus porta-vozes (a imprensa, políticos) representariam o papel 

de chefe do coro, o corifeu. Este público, sujeito de uma “opinião”, irá manter um estatuto de 

referência fundamental a vida política. Os atores políticos a tomam como forma de pressão 

direta de uma massa de pessoas, como a entidade abstrata do público de cidadãos do país ou 

como peça de negociações e disputas inerentes à política (SILVERINHA, 2004).  
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  A história da imprensa nos séculos XIX e XX é a história de como a instituição 

privilegiada da opinião pública, muda o seu caráter. De órgão a serviço dos interesses 

públicos de um público privado, converte-se em órgão publicístico dos interesses privados. 

Embora o âmbito da opinião pública se amplie extraordinariamente através dos media de 

comunicação de massas, a sua função vai perdendo força à medida que a publicidade política 

se configura como relações públicas.  

   Por fim, não se deve entender a opinião pública como aquela que é aceitável por todos 

os indivíduos no mesmo grau, mas como uma opinião, ou atitude externa, que se pode 

considerar como objetiva, produto racional das atitudes críticas individuais. O público 

diferencia-se da massa porque nele os diferentes pontos de vista particulares são tomados 

como subjetivo (SILVERINHA, 2004). Através do reconhecimento da subjetividade dos 

anseios e opinião do público é que se desenvolve a capacidade de interpretar a experiência 

individual. 

  A opinião pública é a visão relativa a um acontecimento, obtida por crítica e 

deliberação racional, que gera um impulso coletivo que domina sobre um público. A opinião 

pública não se identifica com a soma de opiniões de todos os membros do público, nem é a 

opinião da maioria – é uma tendência geral existindo de maneira relativamente independente 

dos indivíduos que cooperam na sua formação (CONDE, 2000, p. 193). 

 Autor de Public Opinion, Walter Lippmann duvidava que a opinião da massa pudesse 

ou devesse dominar detalhes da política governamental, já que a maioria das pessoas não teria 

tempo, inclinação ou até mesmo interesse em ter uma opinião qualificada sobre todas as 

questões que envolvem a tomada de decisões políticas. Entretanto, o autor acreditava que a 

opinião pública das massas estabeleceriam uma espécie de tom geral da política, conduzindo 

os seus sentimentos a tomar uma posição do lado da justiça, honra e paz. Ainda assim, 

Lippmann defendia uma democracia em que a opinião do homem comum teria o mesmo peso 

da opinião da elite. 

  É certo que o trabalho do governo tem de ser feito por um quadro de elites 

especialmente treinadas para o serviço público. Todavia, a discussão pública não é apenas 

uma escola de virtudes morais e intelectuais, como acreditavam os iluministas, mas também o 

principal caminho para a participação política pública.  
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3.4 ESFERA DA VISIBILIDADE  

 

A esfera de visibilidade pública é o “repertório de ideias, opiniões, noções, 

informações e imagens que constitui o conhecimento comum” (GOMES, 2006, p.58). Diz 

respeito a tudo que se torna publicamente visível e acessível ao conhecimento público. De 

tudo o que acontece no mundo, a esfera da visibilidade pública engloba apenas aquelas 

pessoas/acontecimentos/discursos que deixam a esfera particular para se tornarem de 

conhecimento público. 

Devido a sua configuração como espaço do visível (real), a esfera da visibilidade 

sempre foi essencial à qualquer organização social ao longo da historia. É por ela que se torna 

possível compartilhar valores, crenças e hábitos, criando-se um vínculo comunitário 

(DEWEY, 1954 apud MAIA, 2008, p.94). Por isso, a esfera da visibilidade é tão importante 

para a esfera política uma vez que “do ponto de vista da esfera política, a esfera de 

visibilidade pública é a forma com que um agente político ou uma matéria da pauta política, 

por exemplo, podem assegurar o reconhecimento público da sua existência” (GOMES, 2004a, 

p.115).   

 Todavia, juntamente com a evolução das tecnologias, esta esfera irá assumir novas 

configurações. Com tantos novos fatores trazidos à mesa, aquela velha ideia de esfera de 

visibilidade pública baseada no contato face-a-face já deixa a cena para a entrada da esfera de 

visibilidade midiática tão comum na contemporaneidade.  

 

Nessa nova forma de visibilidade mediada, o campo da visão não está mais restrito 

às características espaciais e temporais do aqui e agora, ao invés disso molda-se 

pelas propriedades distintivas das mídias comunicacionais, por uma gama de 

aspectos sociais e técnicos (como angulações de câmera, processos de edição e pelos 

interesses e prioridades organizacionais) e por novas formas de interação tornadas 

possíveis pelas mídias. (THOMPSON, 2008, p.21) 

 

 Dessa forma, aos poucos a comunicação de massa se torna o agente central desta nova 

esfera de visibilidade pública. “Há, em primeiro lugar, portanto, a constituição de um modelo 

social de esfera de visibilidade e de cognição coletivas profundamente vinculado à 

comunicação de massa, que pouco a pouco foi se tornando predominante em um grande 

número de sociedades.” (GOMES, 2004b, p.2). Para Weber (2007) a ascendência do campo 

da comunicação sobre a política está no seu poder e conceder visibilidade e é esta que 



 29 

fornecerá insumos para que sujeitos e instituições do campo político construam sua 

credibilidade (agregar valor simbólico) para disputar. 

 Ainda dentro da perspectiva da autora, o poder consiste na capacidade do sistema de 

dar visibilidade às suas versões e contagiar as demais redes de comunicação a repercutir e 

mobilizar a opinião pública em torno dos temas que lhe interessam (2007, p. 25).  A disputa 

por visibilidade, portanto, se torna uma das principais estratégias políticas na era da 

comunicação de massa, inclusive nos períodos não-eleitoriais. Por isso, os sujeitos políticos 

mantém uma série de estruturas de comunicação, como assessorias de imprensa, propaganda e 

relações públicas, etc, visando a produção, manutenção e avaliação da sua imagem pública 

responsável pelo voto. 

 Gomes (2004) afirma que do estreitamento das relações entre política e esses meios 

nasceu a “política midiática” que, para o autor, é um dos sistemas de práticas da política 

contemporânea, que cumpre a necessidade de interação entre o interior e o exterior da esfera 

política.  Para Maria Helena Weber (2006) os media são um espaço privilegiado e constitutivo 

da cena pública e as relações e interesses entre a política e a mídia produzem uma “perversa” 

interdependência e um “salutar” infidelidade entre os dois campos.  

É na visibilidade propiciada pelos meios de comunicação de massa que estão os votos 

e a formação da imagem pública (WEBER, 2011). Na política, a disputa pelo controle da 

história exige, de governantes e políticos, exercícios de visibilidade que possam convencer e 

seduzir governados e eleitores; que possam aferir reconhecimento, apoio e prestar contas à 

sociedade. Por isso, para a autora: 

 

Políticos, governos e partidos vão sendo adaptados à ordem midiática e realizam a 

comunicação com seus públicos, criando representações diversificados, 

simplificando e universalizando discursos para demarcar territórios diferenciados de 

visibilidade. (WEBER, 2006, p. 129) 

   

Gomes (2004) também ressalta que a esfera da visibilidade pública é fundamental para 

a esfera da discussão pública
3
. Pois, a esfera pública deliberativa precisa da exposição da 

esfera da visibilidade pública para cumprir o seu papel de discussão aberta a todos a quem 

dizem respeito. Sendo assim, disponibilidade e acessibilidade (como contextualizados por 

Habermas) podem ser garantidos apenas se convertidos em visibilidade. Além disso, a esfera 

_____________________ 

3 É o lugar em que há disputa de posições e argumentação. Nesta esfera também se mantém a ideia de 

visibilidade. No entanto o propósito é outro: [e para que os interessados na matéria em discussão saibam que há 

uma disputa e possam nela intervir (BARRERAS, 2013 p. 26) 
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da visibilidade pública torna disponíveis os temas de interesse público que provocam a 

instalação de debate público ou são introduzidos nos debates públicos (BARRERAS, 2013). 

  Weber (2011) faz mais um apontamento importante sobre o controle da visibilidade e 

da imagem emitida. Para a autora, na publicidade existe um controle sobre a visibilidade, 

enquanto no jornalismo, pelo fato de uma notícia passar pelo grifo de repórteres, editores, etc., 

quase não existe controle algum. Portanto, a autora afirma que podemos denominar como 

visibilidade conquistada aquela que aparece nos programas jornalísticos e como visibilidade 

controlada aquela que aparece durante campanhas e propagandas eleitorais. Weber ainda 

ressalta que para o espectador importa desse processo a soma de dois níveis de visibilidade 

para que à visibilidade seja acrescida a credibilidade (WEBER, 2006, p. 128). 

   A disputa de poderes transforma instituições e sujeitos políticos em reféns da imagem 

pública e consequentemente, dependentes de uma sofisticada máquina de produção 

informativa, promocional e de relações públicas (WEBER, 2006). Sujeitos e instituições 

políticas se adaptam a ordem midiática para se comunicarem com seus públicos, criando 

representações diversificadas, simplificando e universalizando discursos, como afirma 

Richard Sennett (1989, p. 17):  

 

Podemos compreender que o trabalho de um político é o de colaborar ou executar a 

legislação, mas esse trabalho não nos interessa, até que percebamos o papel da 

personalidade na luta política. Um líder político que busca o poder obtém 

‘credibilidade’ ou ‘legitimidade’ pelo tipo de home que é, não pelas ações ou 

programas que ele defende.   

 

Por fim, lutar por espaços de visibilidade se mostra como uma das mais importantes 

estratégias de “sobrevivência” na mídia. Todavia, vale ressaltar que, embora se remeta 

relevância à visibilidade possibilitada pelos diferentes espaços midiáticos, não significa que a 

existência fora das mídias seja considerada insignificante ou esteja invalidada. O que se 

observa é que quem não garante o seu lugar nos espaços mediáticos se encontra fora de um 

vasto e diversificado ambiente de oportunidades de reconhecimento e de comunicação.  
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4. OBJETO DE PESQUISA 

 

Para dar a devida continuidade ao nosso trabalho, recorremos ao site youtube a fim de 

constituirmos o nosso material empírico. Antes de analisarmos o vídeo, porém, acreditamos 

ser necessário discorrermos um pouco sobre a Chefe de Estado, Dilma Rousseff, e mais um 

pouco sobre Ana Maria Braga e o Mais Você. A biografia de Dilma será subdividida em 

alguns tópicos com os acontecimentos mais marcantes em sua vida pública e particular, no 

final de sua biografia, uma linha cronológica será utilizada para melhor contextualizarmos os 

acontecimentos em sua totalidade. Em seguida, discorreremos sobre a origem do programa 

Mais Você e algumas de suas principais características como programa de entretenimento para 

a família. 

 

4.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

A metodologia utilizada para a pesquisa comparativa será a análise de conteúdo em 

torno do vídeo do programa Mais Você do dia 01/03/2011, quando Dilma Rousseff aparece 

como convidada especial.  Segundo Bardin (1994), o método da análise de conteúdo aparece 

como uma ferramenta para a compreensão da construção de significado que os atores sociais 

exteriorizam no discurso. O que permite ao pesquisador o entendimento das representações 

que o indivíduo apresenta em relação à sua realidade e à interpretação que faz dos 

significados a sua volta. Depois de realizada a análise de conteúdo, levantaremos 

questionamentos referentes às possíveis problemáticas inerentes à participação de um 

presidente em situação em programa de televisão de entretenimento voltado para a família.  

 

4.2 BIOGRAFIA DILMA ROUSSEFF  

 

 

Em 14 de dezembro de 1947, Dilma Vana Rousseff nasce em Belo Horizonte, filha do 

advogado e empreendedor Pedro Rousseff, búlgaro naturalizado brasileiro, e da professora 

Dilma Jane Silva. Com uma infância típica de famílias de classe média, Dilma ingressou na 

militância aos 16 anos como simpatizante na Organização Revolucionária Marxista – 

“Política Operária”, conhecida como Polop.  

Mais tarde, em 1967, enquanto cursava a Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Dilma se casou com o jornalista Cláudio Galeno 
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Linhares. Ainda em 1967, com a adesão de outros militantes o Polop passa a se chamar 

Comando de Libertação Nacional (Colina) e o integrantes passam a defender a luta armada.  

Em 1969, Dilma passa a viver na clandestinidade, e usa vários codinomes para não ser 

encontrada pelas forças de repressão aos opositores do regime militar que havia se instaurado 

desde 1964. Pouco depois, separa-se de Galeno e conhece seu futuro marido Carlos Araújo 

que também vivia na mesma situação. Ainda em 1969, o Colina se une a VPR (Vanguarda 

Popular Revolucionária) e formam a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-

Palmares). 

O grupo VAR-Palmares ficou internacionalmente conhecido após o roubo do cofre do 

ex-governador de São Paulo Adhemar de Barros. A ação ocorreu no Rio de Janeiro em 18 de 

julho de 1969 e teria rendido à guerrilha US$ 2,4 milhões. O caso do "cofre do Adhemar" até 

então, fora "o maior golpe da história do terrorismo mundial" (GASPARI, 2002). Dilma nega 

ter participado dessa operação, mas ainda existe controvérsia sobre o caso
4
.  

Em 16 de janeiro de 1970, Dilma é presa em São Paulo e condenada pela Justiça 

Militar por seis anos e um mês de prisão. Durante os quase três anos de detenção, Dilma é 

torturada nos porões da Oban (Operação Bandeirantes) e do Dops (Departamento de Ordem 

Política e Social) até conseguir sua liberdade no final de 1972.  

 

4.2.1 Início da vida partidária 

 

Em 1973, depois de sair da prisão, Dilma veio para Porto Alegre morar junto com os 

pais de Carlos Araújo, seu namorado na época, que também estava preso. Em 76, nasce a filha 

do casal, Paula Rousseff Araújo e, no ano seguinte, Dilma conclui o curso de Economia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

A essa altura, o desgaste do regime militar faz renascer a esperança na volta da 

democracia. Dilma engaja-se na campanha pela Anistia, organiza debates no IEPES (Instituto 

de Estudos Políticos e Sociais) e, junto com Carlos Araújo, ajuda a fundar o PDT do Rio 

Grande do Sul. 

No PDT, em 1986, foi nomeada pelo então prefeito de Porto Alegre, Alceu Collares, 

Secretária da Fazenda do Governo Municipal. No início dos anos 1990, atuou como 

presidente da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Em 1994 com a 

eleição de Collares para governador, virou Secretária Estadual de Energia, Minas e 

_____________________ 

4 Fonte: http://veja.abril.com.br/150103/p_036.html, acessado em 10/05/14 

http://veja.abril.com.br/150103/p_036.html
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Comunicações. Continuou no cargo com a eleição de Olívio Dutra, do PT, em 1998. Em 

2000, com o rompimento da aliança entre o PDT e o PT no Rio Grande do Sul, Dilma deixou 

de maneira conturbada o partido de Brizola e filiou- se ao de Lula.  

 

4.2.2 Ministérios no PT  

 

Durante a campanha presidencial de 2002, que levou Lula ao Palácio do Planalto, 

Dilma ganhou destaque na equipe responsável por formular o plano de governo na área 

energética. Foi convidada então a ocupar a pasta de Minas e Energia em 2003. Permaneceu à 

frente do ministério até junho de 2005, passando a ocupar o cargo de Ministra-Chefe da Casa 

Civil desde a demissão de José Dirceu de Oliveira e Silva, acusado de corrupção. 

O mandato de Dilma como Ministra-Chefe da Casa Civil foi tranquilo até 2008, 

quando a pasta foi envolvida em três denúncias. A primeira foi a da montagem de um 

provável dossiê contendo gastos pessoais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O 

dossiê seria uma suposta tentativa de silenciar a oposição, que, diante do escândalo dos gastos 

com cartões de créditos corporativos realizados por membros do governo federal, exigia a 

divulgação dos gastos pessoais 
5
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de sua esposa.  

A segunda denúncia
6
, em junho, foi da ex-diretora da Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac), Denise Abreu, que acusou a Casa Civil de ter pressionado a agência durante o 

processo de venda da empresa Varig ao fundo de investimentos norte-americano Matlin 

Patterson e seus três sócios brasileiros. Dilma Rousseff negou enfaticamente todas as 

acusações.  

Em 9 de agosto de 2009, veio a terceira denúncia. A ex-secretária da Receita Federal, 

Lina Vieira, disse ao jornal Folha de S. Paulo que, num encontro com Dilma, a ministra teria 

pedido que uma investigação realizada em empresas da família Sarney fosse concluída 

rapidamente.  Dilma negou a declaração de Lina, que, por sua vez, reafirmou a acusação em 

depoimento no Senado Federal, mas não apresentou provas. Nenhuma das acusações foram 

comprovadas e Dilma Vana Rousseff tornou-se figura central no governo Lula. 

 

_____________________ 

5 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1504200802.htm, acessado em 15/09/14. 
6Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ex-diretora-da-anac-acusa-casa-civil-de-favorecer-

comprador-da-varig,183508,0.htm, acessado em 15/09/14. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1504200802.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ex-diretora-da-anac-acusa-casa-civil-de-favorecer-comprador-da-varig,183508,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ex-diretora-da-anac-acusa-casa-civil-de-favorecer-comprador-da-varig,183508,0.htm
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4.3 ANA MARIA BRAGA E O PROGRAMA MAIS VOCÊ 

 

 

Muito antes do programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga já era 

conhecida da família brasileira pelo seu programa Note e Anote, na Rede Record de Televisão 

no início da década de 1990. O modelo fez tanto sucesso que Ana Maria foi contratada, 

juntamente com sua equipe de produção e suas atrações principais, pela Rede Globo de 

Televisão. 

 Em seu inicio (outubro de 1999) o Mais Você não repetiu o sucesso de Note e Anote. 

A justificativa era que o estilo adotado pela direção – marcado pela fria eficiência do chamado 

“padrão Globo de qualidade” – estava afastando a apresentadora do seu público, mais 

acostumado ao tom popularesco (BORELLI & PRIOLLI, 2000, p. 129). Somente em 2002 a 

audiência se estabilizou, depois de o programa ter passado por uma série de mudanças nos 

quadros e no horário de exibição.  

 Hoje, segundo a programação divulgada pela Rede Globo, o programa Mais Você vai 

ao ar de segunda a sexta-feira entre às oito e às nove horas da manhã. Comparado com os 

demais programas femininos, o Mais Você de Ana Maria Braga tem um tempo relativamente 

restrito: uma hora e meia.  

 O programa segue um esquema tradicional das revistas femininas, com quadros 

voltados para a culinária, artesanato, moda, beleza, saúde e entrevistas com pessoas ligadas a 

essas áreas, além das personalidades da própria emissora. O programa também apresenta 

alguns fatores diferenciais, como o papagaio o Louro José, interpretado por Tom Veiga e  pela 

constante presença do cachorro de estimação da apresentadora, Belinha. 

Ana Maria apresenta o programa circulando em um ambiente notadamente doméstico, 

onde, além de uma cozinha, existe ainda uma sala de estar, onde ocorrem entrevistas e 

pequenos debates ao vivo. A simulação de domesticidade é reforçada pela decoração e pela 

presença da cadela Belinha, como convém ao modelo de “animal de estimação da casa”. 

A intimidade com o espectador é a principal marca do programa, sendo 

constantemente reforçada com a utilização de diálogos simulados, em uma pretensa 

conversação onde se repetem termos como “você aí em que está em casa”, “você aí”. O 

programa se define pela identificação do receptor com o universo doméstico apresentado pela 

apresentadora. 

Outra estratégia do Mais Você é a articulação permanente do conteúdo emocional com 

o conteúdo racional: receitas gastronômicas são fórmulas para “conquistar corações” e o 
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próprio texto emocional e pretensamente filosófico que abre o programa é constantemente 

indicado como uma dica para se “pensar e aprender a viver melhor” (TEMER, 2008).  

 Por fim, no conjunto do programa, a culinária é o tema predominante. O que nos dá a 

entender que o publico alvo do Mais Você se configura por donas de casa com extensão a sua 

família, especialmente as crianças. O programa reforça a ideia de que mesmo quando uma 

mulher se dispõe a realizar um trabalho economicamente rentável, ela ainda permanece presa 

a atividades tradicionais. 
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5. ANÁLISE DO PROGRAMA 

 

Para iniciar nossa análise, acreditamos ser necessário, primeiramente, uma 

contextualização dos principais fatores que estavam em jogo à época da participação de Dilma 

no Mais Você. Não teríamos como dissertar sobre a presidente sem antes tecermos algumas 

palavras sobre o seu antecessor: Luís Inácio Lula da Silva. O ex-presidente do Brasil se 

tornou um fenômeno ao quebrar diversos recordes de aprovação, como vermos a seguir, e 

consolidar o Brasil como um país em franco desenvolvimento.  

Em seguida, trataremos a respeito das eleições de 2010, que foram marcadas pela 

tentativa do Partido dos Trabalhadores em formar uma base aliada forte para dar 

governabilidade à sua próxima presidente. A terceira e quarta seção de nossa análise 

discorrem, respectivamente, sobre as multas e denúncias de propaganda irregular praticadas 

por Dilma, Lula e o PT e sobre o inicio do mandato de Dilma até a sua participação no Mais 

Você. Em seguida, apresentaremos uma linha do tempo com os principais acontecimentos na 

vida particular e pública de Dilma, para uma melhor compreensão do perfil de nossa 

presidente. Depois de contextualizarmos o tema, iremos abordar a espetacularização da 

política e a sobreposição do público pelo privado à luz de autores como Rubim (2004) e 

Maria Helena Weber (2011), principalmente.  

 

5.1 O CONTEXTO POLÍTICO DO PROGRAMA 

 

5.1.1 O Brasil de Lula 

 

Ao deixar o cargo de presidente no próximo dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da 

Silva terá legado, em oito anos de governo, avanços nos setores de economia e inclusão 

social. Seu mandato caracterizou-se pela não interrupção da estabilidade econômica do 

governo anterior, manutenção da balança comercial com um superávit em fase de 

crescimento, e intensas negociações com a Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Obteve êxito com a diminuição, em cerca de 168 bilhões de reais, da dívida externa, 

porém não conseguiu frear o aumento da dívida interna que pulou do patamar de 731 bilhões 

de reais no ano de 2002 para um trilhão de reais em fevereiro de 2006. No campo da política 

fiscal e monetária, no entanto, o governo se mostrou relutante em fazer grandes 

transformações, optando pela manutenção do estado tradicional; facultou ao Banco Central a 
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autonomia política para manter a taxa de inflação sob controle, seguindo o objetivo 

determinado pelo governo. 

Seja como for, Lula se consolidou como um fenômeno político graças ao seu apelo 

junto às camadas mais pobres da população. Segundo o Ibope em dezembro de 2010, o 

governo Lula encerrou seu mandato com recorde de avaliação positiva: 80%. Na avaliação 

anterior, o percentual era de 77%. A aprovação pessoal do presidente também apresentou 

recorde histórico, com 87% de aprovação – o maior desde 2003.  

Segundo a CNI/ Ibope, a avaliação positiva do presidente cresceu em todas as regiões 

do país: no Nordeste (de 92% para 95%), no Norte e Centro-Oeste (de 88% para 90%), 

Sudeste (de 81% para 85%) e Sul (de 78% para 80%).  Com relação à aprovação do 

governo, o Nordeste continua sendo a região com melhor avaliação: 86% da população 

considera o governo do petista como “bom” ou “ótimo”; seguido das regiões Norte e Centro-

Oeste (81%); Sudeste (78%) e Sul (75%). 

 

5.1.2 As eleições de 2010 

 

Em abril de 2009, Dilma Rousseff revelou que estava se submetendo a tratamento 

contra um linfoma descoberto em um exame de rotina. Após sessões de radioterapia e 

quimioterapia, a ministra diz estar curada do câncer. No dia 20 de fevereiro de 2010, durante 

o 4º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, Dilma foi aclamada pré-candidata do 

PT à presidência da República. Em 31 de março, obedecendo à lei eleitoral, afastou-se do 

cargo de ministra-chefe da Casa Civil.  

A política do PT para a campanha de 2010 foi a de fazer alianças, PMDB, PCdoB, 

PDT, PRB, PR, PSB, PSC, PTC e PTN apoiaram a candidatura de uma candidata que sofreu 

para ganhar trânsito com políticos em geral e com eleitores mais animados em ver seu mentor, 

Lula, do que a ela própria. Mesmo assim, ficou por pouco o triunfo já no 1º turno, depois de 

uma onda de rumores e outra de denúncias envolvendo seus aliados. 

No segundo turno, Dilma teve de se comprometer com questões religiosas por causa 

de campanhas contra ela em igrejas e templos evangélicos. Para estancar a situação, ela 

prometeu não enviar ao Congresso projetos que interfiram nesses assuntos. Além disso, na 

reta final das eleições, Dilma sofreu ataques dos adversários por conta de sua ex-braço direito 

na Casa Civil, Erenice Guerra, demitida do ministério depois que seu filho se envolveu com 

lobistas. “Não vou aceitar que se julgue a minha pessoa com base no que aconteceu com um 
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filho de uma ex-assessora”, disse Dilma. As pesquisas citaram o caso Erenice como principal 

fator para a disputa do segundo turno. 

De qualquer forma, aos 62 anos, a economista e política Dilma Rousseff, do Partido 

dos Trabalhadores, foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil.  

 

5.1.3 Propaganda irregular 

 

Antes mesmo de as eleições começarem, o PT já estava promovendo a sua pré-

candidata a Presidência da Republica. Em 2009, mais de um ano antes da eleição, o Partido 

dos Trabalhadores, em seu programa partidário, teria feito propaganda antecipada em favor da 

pré-canditada. O TSE multou o partido em 13 de maio de 2010 em cinco mil reais. 

A segunda irregularidade teria ocorrido no dia 10 de abril durante o "Encontro da 

Defesa do Trabalho Decente", patrocinado por entidades sindicais e realizado na sede do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP). Na representação perante o 

Tribunal Superior Eleitoral, o PSDB transcreveu o discurso de Lula para a plateia de 

sindicalistas:  

“Eu vou tentar ser breve o necessário, para tentar convencer vocês a votarem na 

Dilma. Se vocês já estão convencidos, eu nem preciso falar. Então levanta a mão quem já tá 

convencido a votar na Dilma. Bem. Então. Mas ainda assim eu vou reforçar”
7
. 

Em sua decisão, o ministro-substituto do TSE, Henrique Neves Silva, argumenta que 

“por este trecho já resta evidenciada a pretensão – única – do uso da palavra para divulgar a 

candidatura da segunda representada [Dilma]”.  

Já a terceira multa, também no valor de cinco mil reais, foi aplicada no dia 8 de julho 

de 2010 durante inauguração do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de 

Meriti (RJ), no dia 7 de março. Na decisão, o ministro Joelson Dias cita trechos do discurso 

no qual Dilma faz menção à "continuidade" do governo Lula, ao "futuro do nosso país", e 

ainda diz "não vamos deixar que as coisas deem um passo e voltem atrás", o que para o 

ministro caracteriza propaganda antecipada.  

Ao todo foram nove multas totalizando R$ 58 mil. Quatro multas de R$ 5 mil, 

aplicadas em diferentes processos, aguardam julgamento de recurso na Justiça Eleitoral. 

Apesar de não ter sido candidato, o ex-presidente Lula ficou em terceiro lugar no ranking das 

_____________________ 

7 Fonte: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ministro-do-tse-multa-lula-dilma-e-mais-

seis-por-campanha-antecipada.html, acessado em 09/17/2014. 

http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ministro-do-tse-multa-lula-dilma-e-mais-seis-por-campanha-antecipada.html
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ministro-do-tse-multa-lula-dilma-e-mais-seis-por-campanha-antecipada.html
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multas por propaganda irregular. Penalizado em R$ 47,5 mil. José Serra recebeu R$ 70 mil de 

multas em 2010. 

 

5.1.4 Início do mandato de Dilma 

 

A relação com o Congresso Nacional foi facilitada pela formação de uma ampla 

maioria governista, que conta ainda hoje com partidos posicionados nos mais diferentes 

pontos do espectro ideológico. Da esquerda à direita, o que não lhe falta é apoio. No Senado, 

onde Lula teve mais dificuldades para aprovar alguns de seus projetos, a eleição de dois terços 

da Casa em 2010 deixou de fora nomes importantes da oposição.  

Em gesto inédito até então, Lula promoveu grande esforço nas campanhas de 2010 

para que políticos dos partidos aliados fossem eleitos senadores. Em alguns estados chegou a 

ignorar a presença de candidatos de sua própria legenda e pediu voto nos programas de 

televisão de membros de sua base. O esforço surtiu efeito, e Dilma teve um Senado afeito aos 

seus planos.  

Na Câmara dos Deputados o clima é um pouco mais tenso, sobretudo porque a nova 

presidente parecia pouco simpática à ideia de negociar a aprovação de seus projetos com base 

na distribuição de cargos na máquina pública e de emendas do orçamento destinadas a obras 

que agradam pontualmente um parlamentar e a região onde ele concentra votos.  

No Congresso Nacional, o primeiro grande desafio de Dilma Rousseff foi aprovar um 

novo salário mínimo sem reajuste expressivo em 2011 e estabelecer regras mais claras para os 

cálculos futuros. Em março de 2011 a meta foi cumprida no Congresso com amplo apoio de 

partidos que, por vezes, não votam unidos – caso do PMDB que ofereceu 100% dos votos de 

sua bancada, a segunda maior bancada da Câmara, ao projeto de Dilma.  

A economia brasileira também estava bastante equilibrada, com o crescimento de 

7,5% ao ano. Esse crescimento que também alavancou o consumo e pode ser considerado um 

dos principais responsáveis pelo índice de inflação ter resultado em 6,5%. Apesar de não ser 

preocupante, o índice ficou no teto da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário 

Nacional), os desafios naquele momento eram administrar o crescimento sem aumentar a 

inflação.  Em relação a sua popularidade, segundo o Ibope, a presidente ainda estava longe de 

Lula, mas 56% da população apoiavam o seu governo e 73% confiavam em seu trabalho.  

Com uma base aliada forte e com a população ao seu lado, o momento era favorável 

para a primeira mulher presidente de nosso país. Mesmo com a falta de carisma e de algumas 



 43 

nuances do jogo político, Dilma, com a ajuda de Lula e do Partido dos Trabalhadores, 

conseguiu colher os frutos conquistados em mais de oito anos de governo de seu partido.  

 

5.2 NARRATIVA DO PROGRAMA 

 

  Antes de começarmos propriamente a narrativa do programa, nos cabe o trabalho de 

organizar alguns aspectos do programa para que seja mais fácil analisar o seu formato e 

conteúdo. Primeiramente, nos apoiamos em Souza (2004), o qual entende que os programas 

de televisão como o da apresentadora Ana Maria Braga se encaixam dentro categoria de 

entretenimento, no formato de talk show. Outro passo importante a ser dado no sentido de 

analisarmos devidamente o conteúdo do Mais Você foi o de organizar uma tabela com todas 

as perguntas feitas por Ana Maria durante o programa. Acreditamos que esta alternativa vai 

mais ao encontro das nossas necessidades, uma vez que não faremos nenhum tipo de análise 

semiótica, por isso não há necessidade em transcrever o programa.  

  Além disso, com o objetivo de contextualizarmos as perguntas dividimos o programa 

em seis partes. Na primeira parte, a abertura temos a abertura do programa e a introdução do 

convidado, na segunda parte, Dilma chega ao Projac 
8
, e vai acompanhada de sua equipe até o 

estúdio do Mais Você. Na terceira parte, Ana Maria recebe Dilma na porta de seu estúdio e 

apresenta as dependências do local para sua convidada. É aqui onde começam a ser feitas as 

perguntas. Na quarta parte, elas sentam a mesa e tomam café juntas, na quinta, Dilma começa 

a cozinhar a sua omelete e na sexta temos o encerramento do programa. 

  É importante ressaltar, porém, que nas duas primeiras partes do programa, a convidada 

ainda não estava propriamente no estúdio, portanto, não houve perguntas até a terceira parte, 

quando Dilma finalmente chega ao estúdio. Outro ponto importante em nossa análise é o fato 

de a “entrevista” ter sido em forma de bate-papo, por isso poucas perguntas foram feitas 

diretamente à Dilma. Na maioria das vezes Ana Maria e a presidente interrompiam uma a 

outra, como em uma coversa casual. Por causa disso, alguns comentários tiveram de ficar de 

fora desta tabela, uma vez que eles não consistiam realmente em uma pergunta. 

  Para tentar ser o mais objetivo possível, também organizamos as perguntas em duas 

categorias: profissional e pessoal. Organizamos desta maneira para tentar deixar o mais 

evidente possível o teor da entrevista, já que seria muito mais complicado transcrever todo o 

_____________________ 

8 Abreviatura de Projeto Jacarepaguá, é o centro de produção da Rede Globo. Fonte Wikipédia: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Projac, acessado em 19/11/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Projac
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programa. Por isso, é também neste sentido, que organizamos uma narrativa do programa com 

os principais temas abordados tanto por Ana Maria quanto por Dilma.  

 

Parte do 

Programa 

Pergunta Cunho 

Parte 3 Eu estava até me perguntando, se a senhora tem tempo de cozinhar? Pessoal 

 Lá em Brasília a senhora também tem bastante árvore, né? Pessoal 

 A senhora se acostumou com Brasília? Na casa nova? Pessoal 

 Deve ser grande o Palácio, né? Pessoal 

 E a senhora consegue ter tempo de não trabalhar? De olhar a decoração? Pessoal 

 Como é o Palácio hoje? A senhora vai mudar alguma coisa? Pessoal 

Parte 4 A senhora chegou agora de Brasília? Pessoal 

 O câncer é uma referência na nossa vida, a gente sai diferente, não sai, 

presidente? 

Pessoal 

 Criança sabe das coisas não é, presidente? Pessoal 

 Como é que é agora para a senhora? Quer dizer, as mudanças. Do jeito 

das pessoas olharem a mesma mulher? 

Pessoal 

 
A sua filha também é muito discreta, né? 

Pessoal 

 Você sente falta dessa coisa mais chegada assim? Pessoal 

 Como é que a relação dessa mãe, presidenta agora, com a filha e com o 

neto Gabriel que chegou aí? 

Pessoal 

 E o seu pai era um homem forte? Pessoal 

 Comemorando ai esses 60 dias de governo, já 60 dias, dá pra sentir, 

presidenta, que já passou 60 dias? 

Pessoal 

 Qual é a media de horas de trabalho da senhora hoje? Pessoal 

Parte 5 A senhora chega a fazer alguma comida na cozinha do palácio? Pessoal 

 Na sua casa a senhora cozinha com frequência, é isso? Com que 

frequência? 

Pessoal 

 A senhora emagreceu inclusive? Pessoal 

 A senhora faz dieta? Pessoal 

 Mas se esforça pra isso? Pessoal 

 A senhora faz sopa pronta? Pessoal 

 Quais são as perspectiva dessa mulher, que a gente falou tanto, Profissional 
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com relação ao futuro desse salário dessa economia? 

 Quer dizer essa senhora pode confiar que o poder de compra dela 

vai continuar crescendo? 

Profissional 

 E a gente queria saber qual a posição da senhora em relação a 

CPMF, porque que tem pessoas dizendo que a CPMF volta com 

outro nome, outro sobrenome, o que a gente pode esperar disso? 

Profissional 

 Quer dizer o governo terá outro olhos em relação a saúde? Profissional 

 Onde no governo, isso ta sendo visto como vamos diminuir aqui 

pra poder aplicar em todos os programas que a senhora com 

certeza vai implantar? 

Profissional 

Quadro 1: Perguntas 

Fonte: Próprio autor. 

   

  No dia 01/03/2011, a apresentadora Ana Maria Braga recebeu em seu programa 

matutino a presidente do Brasil Dilma Vana Rousseff, marcando algo inédito na televisão 

brasileira. Em homenagem ao mês das mães, pela primeira vez na história do Brasil, um 

presidente em situação participou de um programa televisivo de entretenimento voltado à 

família. No total, Dilma ficou aproximadamente 80 minutos no ar, mais que o dobro da média 

dos convidados, que não costuma passar dos 35 minutos. 

 

5.2.1 Primeira parte  

 Ana Maria abriu o seu programa como sempre o faz: “acorda, menina, vem cá 

menina”, para logo em seguida anunciar que algo de diferente estava para acontecer no “Mais 

Você”. “Pela primeira vez o dirigente máximo do país participa de um programa voltado para 

a família. Apesar de Dilma ser muito discreta, ele aceitou participar de nosso programa”. 

Antes de a Chefe de Estado chegar ao estúdio do programa, a apresentadora em companhia do 

assistente de palco, Louro José, tratou de apresentar alguns dados sobre a corrida presidencial 

de 2010. Com imagens de apoio, Ana Maria apontou a grande porcentagem de votos 

femininos que Dilma teve nas pesquisas de intenção de voto, assim como o total de votos no 

primeiro e no segundo turno da campanha. Ana Maria ainda apresentou a presidente como 

uma mulher, “como nós”, uma mulher trabalhadora e diferenciada por ter conquistado um 

cargo tão elevado. 
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Figura 2 

Fonte: Youtube 

 

5.2.2 Segunda parte 

Em seguida, a imagem da presidente descendo de helicóptero toma a tela. Ana Maria 

apresenta o currículo de Dilma, contando sobre os seus cargos como executiva política e suas 

graduações dentro do meio acadêmico. A equipe de presidente também é apresentada, com ela 

estão o Ministro das Relações Institucionais, Luís Sérgio, e o chefe da segurança, o General 

Marcos Antônio Amaro. 

  

 

Figura 3 

Fonte: Youtube 
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 A partir daí, os cinegrafistas passam a acompanhar o deslocamento de Dilma em um 

“carrinho” até o estúdio do programa. Durante o trajeto, Ana Maria apresenta as dependências 

dos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro em detalhes, comentando quais são os programas 

gravados em cada um dos estúdios por onde Dilma passa. A apresentadora também comenta 

como Dilma “deve estar gostando” do trajeto e como a presidente parece ser muito simpática. 

Nesta parte, as imagens de Ana Maria e Dilma Rousseff vão se intercalando, enquanto uma 

trilha sonora enaltece a presidente.  

 

5.2.3 Terceira Parte 

Quando Dilma finalmente chega ao estúdio, Ana Maria a recebe na porta e logo 

dispara dizendo que, além de ser um prazer em recebê-la, Dilma também é muito bonita e 

muito simpática.  

 

Figura 4 

Fonte: Youtube 

 

As duas começam a caminhar pelas dependências do estúdio enquanto Ana Maria 

comenta cada detalhe do lugar. Segundo a apresentadora, os arredores de seu estúdio são de 

mata atlântica preservada e, por isso, muitos animais passam por ali. Dilma comenta como 

adora os ambientes ao ar livre e como sente falta de poder passear pelas dependências do 

Palácio da Alvorada. Ana Maria aproveita a deixa para perguntar alguns detalhes sobre o 

“palácio republicano” da presidente em Brasília.  
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Figura 5 

Fonte: Gshow 

 

5.2.4 Quarta Parte 

Ao final do tour, ambas sentam a mesa e Ana Maria serve café a sua convidada. Dilma 

lembra o quão feliz ficou com as mensagens de Ana Maria quando ela se tratava de câncer 

linfático, a presidente afirma ter aprendido com Ana Maria a ajudar os outros em situações de 

doença. A apresentadora se emociona com as palavras da presidente, e conta um pouco sobre 

a sua experiência com a doença em 2001. As duas ainda comentam sobre o valor da vida e 

sobre solidariedade com pessoas em situações difíceis. 

 

 

Figura 6 

Fonte: Gshow 



 49 

 

Em seguida, um VT com os primeiros anos de Dilma vêm à tela junto com 

depoimentos amigos e familiares. De uma maneira geral, os depoimentos mostraram um lado 

mais “humano da presidente”, afirmando que ela parece durona, mas que na verdade ela é 

como qualquer outra mulher. Durante os depoimentos, um pequeno frame de Dilma aparece 

no canto inferior da tela, onde a presidente aparece sorrindo por diversas vezes. 

 

 

Figura 7 

Fonte: Youtube 

 

Ana Maria também comenta sobre a fama de durona de Dilma, mas afirma que esta é 

uma imagem que só quem não conhece a presidente tem. Além disso, um repórter da TV 

Globo foi a uma escola ao lado da casa de Dilma em Porto Alegre para entrevistar algumas 

crianças. O principal depoimento foi o de João que se disse amigo da presidente. O menino, 

que já havia cedido outra entrevista à emissora para tratar de Dilma, disse que ama a 

presidente e que ficou sentido de não ter sido convidado para o aniversário de sua amiga.  
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Figura 8 

Fonte: Youtube 

 

Os depoimentos foram seguindo e no final a presidente comentou sobre o fato de ser 

considerada durona. Para ela, se espera que as mulheres sejam frágeis e que por isso não 

conseguem ocupar um lugar de chefia. Ainda sentadas à mesa, Ana Maria agora pergunta 

sobre o relacionamento de Dilma com sua filha e com sua neta. A presidente comenta que sua 

vida não era muito diferente das demais mães que trabalham fora. Ela conta que mesmo 

exercendo cargos políticos, ela sempre dava um jeito de atender sua filha quando ela 

precisava, especialmente durante suas crises de asma. Dilma Rousseff também comenta sobre 

o seu relacionamento com os pais e como o seu pai a iniciou nos estudos de ciência política e 

filosofia.  
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Figura 9 

Fonte: Youtube 

 

Novos depoimentos vêm à tela, agora é a vez das pessoas que moram aos redores da 

Península dos Ministros, antiga residência de Dilma. Os moradores do local dão suas 

impressões acerca de sua ilustre vizinha. Todos são unanimes ao afirmar que a presidente é 

simpática e que todos costumavam vê-la caminhar todas as manhãs pela ciclovia do local com 

seu cachorro “Negô”. Os locais também afirmam torcer pela presidente e que sentem 

saudades da época em que ela era ministra, porque, segundo eles, era mais fácil encontra-la 

caminhando pelas manhãs.  

 

 

 

Figura 10 

Fonte: Youtube 

 

  Depois de outra série de depoimentos, a repórter da Rede Globo vai até o Palácio do 

Piratini, onde mostra as dependências do local de trabalho de Dilma. Nesta parte, a repórter 

mostra toda beleza e magnitude do Palácio da Alvorada repleto de pinturas e esculturas. A 

repórter também não se furta ao evidenciar todo o cerimonialismo do local, mostrando 

retratos de Dilma, bandeiras do Brasil e ao caminhar pelos ambientes falando em voz baixa.  
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Figura 11 

Fonte: Youtube 

 

Em seguida, um novo VT entrou no ar onde populares falavam sobre as suas opiniões 

sobre o Brasil e sobre a nova presidente. “Firme, rígida, pulso forte, simpática, personalidade 

forte, mulher normal, mulher séria, vitoriosa” foram algumas das impressões que os 

populares falaram às câmeras. Dilma comenta as opiniões apresentadas e afirma que no Brasil 

as pessoas a tratam com igualdade mesmo depois de eleita presidente.  

Logo em seguida, a atriz Maitê Proença pergunta à convidada do programa qual é a 

parte ruim em ser presidente. Dilma conta que sente falta das pequenas coisas da vida, como 

poder sair para ir a um bar com os amigos, por exemplo. Mas o mais difícil em ocupar o 

cargo, segundo ela, é o fato de estar sempre se desafiando. Antes de acabar o bloco, Ana 

Maria pergunta à Dilma se ela prefere ser chamada de presidente ou presidenta. Dilma afirma 

que sua preferência é por presidenta, pelo significado para as mulheres.  
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Figura 12 

Fonte: Youtube 

 

Logo no começo do segundo bloco, Ana Maria chama um VT do discurso de posse de 

Dilma, o qual a presidente fala que vai honrar o seu compromisso para que se torne normal 

termos uma mulher no poder. Em seguida, uma matéria apresentando a situação da mulher 

brasileira no mercado de trabalho entra na tela. O depoimento de Ana Paula foi o mais 

marcante. A jovem conta que foi de faxineira à secretária de uma universidade e que hoje está 

cursando pós-graduação.  

 

 

Figura 13 

Fonte: Youtube 
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Com o fim do VT, Dilma começa a falar sobre as mulheres que são ministras em seu 

governo e que os programas como o Bolsa Família vão sempre priorizar as mulheres, uma vez 

que a maioria das famílias pobres são chefiadas por elas. Em seguida, um novo VT aparece 

onde Marina Silva, ex-ministra do meio ambiente do presidente Lula, pergunta para Dilma 

quais são as suas políticas voltadas para a inclusão da mulher no mercado de trabalho. A 

presidente responde que além da preocupação em erradicar a pobreza, o seu governo busca 

dar créditos a micro empreendedores, uma vez que boa parte destes são mulheres.   

O último bloco da entrevista começa já com a presidente na cozinha e com “a mão na 

massa”, como ressalta Ana Maria. Dilma comenta que está de regime e recentemente perdeu 

6kg. As duas conversam mais um pouco até que Ana Maria começa a fazer perguntas em 

profundidade sobre economia. Dilma tem de responder à pergunta “quais são as perspectivas 

em relação a economia do Brasil” enquanto prepara a omelete. As únicas perguntas de 

interesse público foram feitas durante o preparo da omelete, deixando tanto a presidente 

quanto a apresentadora claramente desconfortáveis pela dificuldade de uma em responder e 

cozinhar e da outra em questionar as respostas e auxiliar no preparo do “prato”. 

 

 

Figura 14 

Fonte: Youtube 

 

Neste momento, Ana Maria faz os primeiros questionamentos a respeito de política e 

economia. Dilma tem dificuldades em responder enquanto cozinha, a apresentadora, que 

também tem dificuldades de ser objetiva em suas perguntas, ajuda sua convidada cuidando do 

fogo e alcançando alguns utensílios. As duas ficam desconfortáveis com a situação, mas, em 

seguida, Ana Maria chama um novo VT. Agora, a população fala sobre os seus anseios acerca 

de saúde, salário mínimo, educação etc. Dilma, que terminou de preparar a omelete, comenta 
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sobre as opiniões da população. Com o fim do papo, Ana Maria finalmente experimenta a 

omelete e diz estar maravilhosa, em seguida, a apresentadora chama mais um VT dizendo que 

está será a sua mensagem para a presidente.  

O 1º discurso de Dilma no Palácio da Álvorada abre o último VT do programa que se 

encerra com um trecho de “Grande Sertão: Veredas” de Guimarães Rosa, pronunciado pela 

presidente.   Ao final do VT, a câmera volta para o estúdio onde Ana Maria e Dilma estão de 

mãos dadas. A apresentadora fala algumas palavras de carinho e deseja boa sorte para a 

presidente.  

 

 

Figura 15 

Fonte: Youtube 

 

5.3 A ESPETACULARIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

 Como visto no capítulo sobre Comunicação Pública e Opinião Pública, no que se trata 

de comunicação, é quase impossível termos convicção de intenções, ganhos ou perdas tanto 

para Dilma quanto para a Rede Globo. Entretanto, nos parece evidente o caráter não 

politizado da entrevista, além é claro de uma busca pela sensibilização do espectador que, 

para Rubim (2004), evidenciam o processo que ele define como “espetacularização da 

política”. 

   O autor vai ao encontro a diversos outros aqui citados ao explicar que a midiatização 

é um processo necessário à política contemporânea, já que ela diz respeito ao simples 

processo de veiculação de algo pela mídia. Por outro lado, a participação de Dilma no Mais 
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Você possui características que entram na definição de espetacularização. Rubim (2004) 

entende esse processo como aquele que aciona dispositivos e recursos para a produção do 

espetáculo, ou ainda, o espetacular. Raquena (1988, p. 59) afirma que a lógica do espetáculo é 

atrair o olhar, através de uma situação de sedução, “pois o que pretende o corpo que se exibe é 

seduzir, isto é, atrair – apropriar-se – do olhar desejante do outro”. Desse modo, o espetáculo 

instala uma relação de poder. E o poder, muitas vezes, afirma-se como e através da produção 

de espetáculos. 

  Dentro desta lógica, Debord (1997) afirma que é possível separar o real da 

representação, o que, para o autor, inaugura a sociedade do espetáculo, onde as imagens 

passam a ter um lugar privilegiado no âmbito das representações. Schwartzember (1978) vai 

ainda mais longe e afirma que o espetáculo chegou ao poder e que agora o próprio Estado se 

transformou em empresa teatral, em ‘Estado espetáculo’, e que a política se faz unicamente através 

da encenação. Nessa nova situação, o espetáculo, antes afirmação suntuosa do poder, ganha 

uma nova dimensão: ele passa a ser produzido também como modo de sensibilização, visando 

à disputa do poder, e como construtor de legitimidade política (RUBIM, 2004).  

  Como dito pela própria apresentadora, aquela foi a primeira vez na história do país em 

que um presidente em situação participou de um programa voltado à família. Este 

acontecimento traz características do espetacular, atraindo os olhares para um discurso e uma 

figura despolitizada de Dilma Rousseff.  

 

Uma reflexão que deseje enfrentar verdadeiramente o problema da espetacularização 

da política, em uma contemporaneidade estruturada em rede e ambientada pela 

mídia, não pode deixar de reconhecer o recurso à emoção, à sensibilidade, à 

encenação, aos ritos e rituais, aos sentimentos, aos formatos sociais, aos espetáculos. 

(RUBIM 2004, p. 191). 

 

5.4 O PÚBLICO X O PRIVADO 

 

  Outro ponto critico que não poderia ser deixado de lado em nossa análise é a 

transgressão do público pelo privado. Para Maria Helena Weber (2011), a dicotomia entre o 

público e o privado é importante para os estudos de comunicação, uma vez que é o campo da 

comunicação que mantém o debate sobre os limites e convergências entre estas duas esferas. 

Ainda dentro desta perspectiva, a autora afirma que toda a construção argumentativa da 

democracia está sediada na defesa do bem público, do interesse geral, do interesse público. 
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  Sensibilizar o público é uma estratégia bastante comum na comunicação de massa 

brasileira, não são poucos os quadros em programas populares que apresentam a vida 

particular de artistas e celebridades, sempre com um tom de dramaticidade.  Como visto no 

programa do dia 01/03/2011, das 28 perguntas feitas diretamente à Dilma, apenas quatro 

tiveram cunho profissional. Falar sobre o câncer, sua relação com a família e as dificuldades 

enfrentadas no jogo político pelo puro preconceito por ser mulher são temas importantes a 

serem tratados, mas não por um político em situação.  

  Lembramos que mesmo em períodos não-eleitoriais, os sujeitos políticos mantém uma 

série de estruturas de comunicação para garantir visibilidade e uma imagem pública positiva. 

Evidentemente, não há nada de errado neste processo, como visto, o processo de construção 

de imagem pública é tão antigo quanto o próprio jogo político. Weber (2011) afirma que toda 

a comunicação do Estado é estratégica, nesse sentido, ainda segundo a autora, podemos 

afirmar que esse poderoso Estado se comunica estrategicamente e disputa a opinião publica 

com as mídias, a partir de sua versão dos fatos, neste caso, a sua versão da presidente. 

 Como tratado anteriormente, participar de um programa de entretenimento permite ao 

sujeito político, de uma maneira geral, controlar sua imagem com facilidade quando 

comparado a participar de programas de cunho jornalístico, por exemplo. Apoiados 

novamente em Weber (2011), entendemos que aquele que disputa o poder pretende controlar 

o modo de ver e o de ser visto, por isso, a presidente e sua equipe não poderiam deixar passar 

a oportunidade de participar de um programa voltado à família brasileira. A contra partida 

disso, pelo menos para o público, é que tanto o discurso quanto a figura de nossa presidente 

são despolitizados e trazidos para o âmbito da passionalidade.  

 É claro que não teríamos como afirmar quais seriam as reais intenções de Dilma e sua 

equipe ou de Ana Maria Braga e os responsáveis pelo Mais Você, entretanto, se nos 

basearmos no histórico de propaganda irregular do Partido dos Trabalhadores, da maneira 

como a política é feita no Brasil e nas antigas relações entre a Rede Globo e o Estado 

brasileiro, é difícil acreditar que a despolitização da presidente não tenha sido um meio com 

um fim bem definido. 

  Todavia, um ponto importante quase passa despercebido para um espectador não 

muito atento: as perguntas em profundidade ficaram para o final do programa, mais 

especificamente, na hora do preparo da omelete. Em todos os momentos tanto Dilma quanto 

Ana Maria pareciam em sintonia conversando sobre temas diversos. A presidente possuía 

total controle da situação, assim como a apresentadora se sentia segura para garantir uma 

imagem positiva de sua convidada. Mesmo assim, com questionamentos amplos e complexos 
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para responder enquanto cozinhava, Dilma Rousseff se mostrou bastante desconfortável, 

deixando a omelete de lado para dar atenção as suas respostas. Ana Maria também ficou 

desajeitada e se sentiu pouco a vontade para fazer aqueles questionamentos. A apresentadora 

teve de ajudar Dilma para garantir que a omelete não queimasse, e procurou corroborar com 

as respostas da presidente, sem qualquer tipo de réplica.  

 Tudo apontava para um programa perfeito, onde tanto Dilma quanto Ana Maria e a 

emissora Globo sairiam ganhando. Entretanto, é difícil acreditar que uma equipe como a do 

programa Mais Você não tivesse imaginado que seria difícil para a presidente responder tais 

questionamentos enquanto cozinhava.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como desafio analisar os processos de construção da imagem 

pública da presidente do Brasil Dilma Rousseff a partir de sua participação no programa Mais 

Você de Ana Maria Braga. O objetivo do trabalho consistia em apresentar hipóteses sobre 

como a participação de um presidente em situação em um programa de entretenimento não 

vai ao encontro ao interesse público da população, tão pouco contribui para a formação de 

uma opinião pública qualificada.  

  A fundamentação teórica da pesquisa se apoiou, inicialmente, como forma de 

contextualizar o leitor com relação ao surgimento das relações entre a mídia e o Estado e 

como este processo ocorreu em nosso país. Em seguida, lançamos à mão alguns autores para 

apresentarmos alguns conceitos fundamentais quando se visa compreender os processos por 

trás da construção de uma imagem pública positiva.  

Vale ressaltar novamente que nunca tivemos a intenção de afirmar se a participação de 

Dilma no Mais Você foi ou não determinante para o aumento de sua popularidade ou sua 

reeleição em 2014, visto que, obviamente, isto é resultado de uma diversidade de fatores que 

ultrapassam os limites desta pesquisa. Como visto anteriormente, porém, toda a comunicação 

feita pelo Estado é estratégica, e o presidente de um país como o Brasil, onde as relações entre 

o público e o privado, a mídia e o Estado, são tão dicotômicas, não participaria de um 

programa como o estudo sem um fim bastante específico.  

  Dilma Rousseff percebeu a necessidade de se adaptar ao discurso dos media quando 

de ministra a candidata e, posteriormente, a presidente. Nos parece que sua participação no 

programa foi uma tentativa de desconstruir sua imagem de durona por uma mais afável e 

carismática, o que não há nada de errado. Contudo, o que motivou nossa pesquisa foram os 

meios para atingir este fim.  

  De qualquer forma, Dilma Rousseff (PT) venceu Aécio Neves (PSDB) na disputa em 

segundo turno e foi reeleita para um novo mandato como presidente da República (2015-

2018). Segundo o sistema de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado foi 

confirmado às 20h27min53, quando 98% das urnas estavam apuradas e não havia mais 

possibilidade matemática de virada. Com 100% das urnas apuradas, Dilma obteve 54.501.118 

votos (51,64%) e o tucano, 51.041.155 votos (48,36%). As abstenções totalizaram 30.137.479 

(21,1% do total). 

 Ao longo da pesquisa, percebemos que muitas outras perspectivas e questionamentos 

acerca deste tema que surgiram ao longo do nosso estudo ficaram em aberto, mas podem ser 
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retomados em outras oportunidades de pesquisa. Na tentativa de manter a sua versão da 

história como verdadeira, Dilma Rousseff e sua assessoria participaram de outros programas 

semelhantes ao de Ana Maria Braga. A presidente foi também entrevistada com mesma 

profundidade nos demais programas do gênero, como o da Hebe e o de Luciana Gimenez. 

Estes programas acabaram ficando de fora de nosso corpus de análise pelo simples fato de 

não haver tempo hábil tampouco espaço dentro de uma mesma monografia.  

  Ainda nessa perspectiva, consideramos que também seria produtiva uma análise dos 

produtos de comédia inspirados na presidente. Um dos mais notáveis, sem dúvida, foi o 

fenômeno do perfil do Twitter “Dilma Bolada” criada em 2010 pelo estudante de Publicidade, 

Jeferson Monteiro, de 23 anos. Diariamente são postados diversos textos cômicos ligados a 

acontecimentos do cotidiano da nossa presidenta. Diversos personagens são satirizados na 

página, todos ligados ao governo da Dilma. O perfil da personagem no Twitter conta com 317 

mil seguidores (11/11/2014) e seu perfil no facebook com mais 1.613.102 fãs. O sucesso da 

personagem se deve a maneira atual e humorística com que ela trata assuntos importantes, já 

que normalmente Dilma Bolada satiriza aquilo que está sendo notícia no momento e que está 

ligada ao governo do Brasil. 

 

 

 

Figura 16 

Fonte: FB.com/DilmaBolada 
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 Outra versão cômica da presidente que vale ser lembrada é a interpretada por Gustavo 

Mendes. Em seu canal no youtube, o ator satiriza a presidente, mostrando-a como uma mãe 

(dos brasileiros) ríspida e mal humorada, mas por vezes afável e sensível. Os vídeos são em 

formato de esquete e dificilmente ultrapassam os oito minutos de duração, o sucesso da 

personagem também é oriundo da maneira cômica e atual com que os mais diversos assuntos 

em pauto no país são tratados. A personagem inicialmente fazia parte do canal do Youtube 

Parafernalha, mas devido ao sucesso, o ator Gustavo Mendes lançou o seu próprio canal e 

um novo quadro: “Dilmais Você”, satirizando a participação da presidente no programa de 

Ana Maria Braga. Nesta série de esquetes, Dilma é quem comanda o programa entrevistando 

outros humoristas, e seu assistente de palco é o Tucano José uma sátira do mascote do 

principal partido de oposição, o PSDB.  

 

 

 

 

Figura 17 

Fonte: Youtube 

 

   Buscamos apresentar o contexto político do país e da própria presidente à época de sua 

participação no programa e tentamos deixar o mais evidente possível que a propaganda 

política nem sempre é feita de uma maneira ética, como nas vezes em que o PT, Lula e Dilma 

foram multados por propaganda irregular. A motivação deste trabalho foi, na verdade, mostrar 

que existe um padrão em nossa política nacional quando se trata de vencer uma campanha. 
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Sob a luz dos principais autores que abordam temas como imagem pública e comunicação 

pública, buscamos evidenciar que nada na política é por um acaso, que toda a comunicação 

tanto da Rede Globo como do PT foram feitas com fins bem definidos, a fim de ganhar o 

máximo de capital político necessário.  

  Por fim, entendemos que, na realidade, por trás do debate acerca da construção de uma 

imagem pública positiva esconde-se outra discussão: como tornar o processo de injunções 

midiáticas por parte da política, com toda a complexidade das novas dimensões da esfera 

pública, transparente, honesta e satisfatória? 
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