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Introdução 
  
 Inês Amaral & Pedro Jerónimo 

Editores 
  
Um ano termina, um novo ciclo inicia. Tal como anunciado na última edição, a partir desta a 

revista Estudos de Jornalismo passa a contar com a colaboração do LabCom ± Comunicação e 

Artes, unidade de investigação das Universidade da Beira Interior. Uma parceria com o GT de 

Jornalismo e Sociedade da SOPCOM, que tem por principal objetivo a consolidação da revista 

mais antiga da SOPCOM. E por falar nisso, dentro de um ano a Estudos de Jornalismo 

comemorará o seu 10.º aniversário. Certamente será um momento de comemoração.    

A presente edição inicia com um estudo da autoria de Gisela Cardoso Teixeira, que se 

debruça sobre os enquadramentos da Guerra Civil Síria em alguns dos media digitais com mais 

audiência no Brasil, casos do G1 e Uol Notícias. Foi possível identificar três tipos de 

enquadramentos: um voltado às ofensivas bélicas em si, em que foram designados os 

³personagens da guerra´ (o vilão, o herói salvador e as vítimas), de acordo com um roteiro 

dramatizante; um referente à complexidade política da guerra no cenário mundial; e um 

humanitário, que passa a direcionar o olhar do leitor às vítimas do conflito. 

Segue-se um estudo de Marlene Loureiro, Susana Faria e Fábio Ribeiro, no qual os 

autores refletem sobre o papel das mulheres jornalistas e as suas funções no jornalismo 

desportivo em Portugal. Da análise das entrevistas realizadas, as jornalistas assumem as 

dificuldades de trabalhar numa área ainda muito marcada pela presença masculina, tanto na 

ocupação de cargos de chefia, como nos conteúdos desportivos abordados.  

A edição prossegue com uma análise de Natalia Reis Gomes às representações 

fotográficas de Dilma Roussef na revista IstoÉ, durante o período do impeachment. A análise 

deixou claras as consequências que a ex-presidente brasileira sofreu por desafiar os papéis 

tradicionais de gênero.  

Por fim, também Annelise Bertuzzi Bezerra e Bruno Araújo fazem uma análise à IstoÉ, 

designadamente às representações do antipetismo nas capas da revista, durante a campanha 

eleitoral de 2018. O trabalho desenvolve uma contextualização histórica relacionando o papel 

dos media no estímulo ao antipetismo, além de refletir sobre a relação entre o jornalismo e a 

narrativa na produção de sentidos sobre o mundo, a partir do que se pretende entender a 

narrativa da revista. 
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Resumo  

Este artigo tem como objetivo analisar os enquadramentos da Guerra Civil Síria em alguns dos 

sites de notícias mais acessados pelo público brasileiro. Ou seja, o estudo busca observar quais 

aspectos que constituem os acontecimentos na Síria foram selecionados e enfatizados pelas 

mídias analisadas, contribuindo na construção das narrativas acerca da Guerra Civil como um 

acontecimento midiático. Para isso, foram coletadas 56 notícias dos portais informativos G1 e 

Uol Notícias, referentes a dois eventos específicos do conflito na Síria: o bombardeio ocidental 

em 14 de abril de 2018, e as ofensivas no noroeste da Síria, entre abril e agosto de 2019. Para 

alcançar os fins que nortearam esta análise, foi feito um diálogo teórico-metodológico entre as 

noções da frame analysis desenvolvidas por Goffman (1974), Gitlin (1980), Porto (2002) e 

Emediato (2011), e alguns conceitos sobre a especialização jornalística em conflitos armados, 

segundo Charaudeau (2012) e Carvalho (2013). Dessa maneira, foi possível identificar três 

tipos de enquadramentos: um enquadramento voltado às ofensivas bélicas em si, em que 

foram designados os ³personagens da guerra´ (o vilão, o herói salvador e as vítimas), de 

acordo com um roteiro dramatizante (Charaudeau, 2012); o frame referente à complexidade 

política da guerra no cenário mundial, e um enquadramento humanitário, que passa a 

direcionar o olhar do leitor às vítimas do conflito. 

Palavras-chave: Guerra Civil Síria; Jornalismo de Guerra; Enquadramentos jornalísticos; G1; 

Uol Notícias.  

 

The journalistic frames of the Syrian Civil War: the case of Brazilian news websites 

G1 and Uol 

 
Abstract 

This article aims to analyze the frames of the Syrian Civil War in some of the news websites 

most accessed by the Brazilian public. In other words, the study intends to observe which 

aspects that constitute the events of conflicts in Syria were selected and emphasized by the 

mailto:bastos.helder@gmail.com
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analyzed medias, in the construction of narratives about the Syrian Civil War as a media event. 

For this, 56 news were collected from the websites G1 and Uol Notícias, referring to two 

specific events of the conflict in Syria: the western bombing on April 14, 2018, and the 

offensives in northwestern Syria, between April and August 2019. For achieving the purposes 

that guided this analysis, a theoretical-methodological dialogue was carried out between the 

frame analysis' notions developed by Goffman (1974), Gitlin (1980), Porto (2002) and 

Emediato (2011), and some concepts about aspects of journalistic specialization in armed 

conflicts, according to Charaudeau (2012) and Carvalho (2013). In this way, it was possible to 

identify three types of framing: a framing aimed at the war offensive itself, in which the 

³characters of war´ (the villain, the savior hero and the victims) were designated, according to 

a dramatizing script (Charaudeau, 2012); the frame referring to the political complexity of the 

war on the world stage, and a humanitarian frame, which leads the reader's gaze to the 

victims of the conflict.   

Keywords: Syrian civil war; War Journalism; Journalistic frames; G1; Uol Notícias.  

 

 

Introdução  
 

6HJXQGR�R�SHVTXLVDGRU� IUDQFrV�5pP\�5LHIIHO�� ³RV�FRQIOLWRV�DUPDGRV�FRQVWLWXHP��VHP�G~YLGD��

um campo de estudo particularmente favorável para avaliar o papel dos meios de comunicação 

QDV�QRVVDV�VRFLHGDGHV´��5LHIIHO��������S��������3RU�HVVD�UD]mR��R�DXWRU�FRQVLGHUD�TXH�D�JXHUUD�

é um grande acontecimento midiático, em que ³as imagens e relatos de conflitos internacionais 

ou estrangeiros modificam a natureza da informação difundida e levam as autoridades políticas 

e militares a quererem controlar sistematicamente o conteúdo da imprensa, do rádio e da 

WHOHYLVmR´��Rieffel, 2005, p. 108). No entanto, Rieffel destaca que a influência e os efeitos da 

mídia são variáveis e difíceis de serem avaliados e, por isso, ele sugere a necessidade de 

retornar aos estudos ad hoc e evitar generalizações precipitadas.  

Desse modo, o presente artigo tem como objetivo analisar os enquadramentos1 da 

Guerra Civil Síria em alguns dos sites de notícias mais acessados pelo público brasileiro. Ou 

seja, o estudo busca observar quais aspectos que constituem os acontecimento na Síria foram 

selecionados e enfatizados pelas mídias analisadas, contribuindo na construção das narrativas 

acerca da Guerra Civil como um acontecimento midiático2. Logo, é esperado que esta análise 

possa contribuir aos estudos acerca dos enquadramentos e das coberturas jornalísticas de 

 
1 Também conhecidos, na língua inglesa, como frames ou frame analysis.  
2 Segundo Charaudeau (2012), cabe ao jornalista selecionar os acontecimentos, tratá-los e transmiti-los. Para 
selecioná-los, é preciso que o acontecimento tenha um potencial de atualidade, de sociabilidade e imprevisibilidade. O 
acontecimento então, torna-se midiático ao atender a esses princípios, sendo inserido em uma narrativa que lhe dará 
sentido.  
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guerra em diferentes domínios de pesquisa.  

Iniciada em 2011, com o advento dos protestos da Primavera Árabe3, a Guerra Civil na 

Síria causou até o momento 494.438 mortes4, segundo o Observatório Sírio para os Direitos 

Humanos (OSDH). O governo respondeu os protestos com violência, o que desencadeou uma 

série conflitos entre o exército sírio e as forças contrárias ao governo, que têm como objetivo 

derrubar Bashar al-Assad do poder. Como reação aos ataques químicos supostamente 

realizados pelo regime sírio, os EUA, a França e o Reino Unido bombardearam o país em 2018, 

destruindo as instalações onde eram produzidas as armas. Em meio à guerra civil, a população 

ainda sofre com os ataques dos grupos extremistas islâmicos, sendo o principal o Estado 

Islâmico, e com os conflitos dos militantes curdos no norte e nordeste do país.  

Tratando-se de uma guerra longa e complexa, com atualmente dez anos de duração, 

foram selecionados, para esta análise, alguns momentos específicos da Guerra Civil Síria, que 

são relativamente recentes e que tiveram uma notória repercussão internacional: o 

bombardeio ocidental em 14 de abril de 2018, e as ofensivas no noroeste da Síria entre abril e 

agosto de 2019.  

A respeito das mídias selecionadas para a pesquisa, foram analisados os materiais 

jornalísticos publicados pelos sites de notícias brasileiros G15 e Uol Notícias6. As suas escolhas 

se justificam por serem os veículos de comunicação online mais acessados no país7. Uma vez 

delimitados o objeto de estudo e o período da Guerra da Síria a serem analisados, foram 

coletadas um total de 56 notícias. É importante mencionar que ambos os sites reproduzem os 

materiais jornalísticos recebidos por agências de notícias internacionais, como a BBC (Reino 

Unido), Reuters (Reino Unido) e a Agence France-Presse (França). Devido à dependência 

desses conteúdos estrangeiros, pode-se presumir que as mídias brasileiras apresentam os 

enquadramentos da Guerra Civil Síria definidos por essas agências, que são provenientes de 

alguns países que participaram diretamente das ofensivas militares na Síria. Antes de iniciar a 

análise dos enquadramentos, essa observação será melhor abordada em um tópico deste 

trabalho, que irá detalhar o corpus da pesquisa.  

Para identificar os enquadramentos predominantes com relação aos momentos 

delimitados, foram utilizados os conceitos teórico-metodológicos acerca da frame analysis, 
 

3 A Primavera Árabe é a forma como ficaram conhecidos os protestos populares que abalaram o norte da África e o 
Oriente Médio no final de 2010 e começo de 2011. Na Síria, os manifestantes protestavam contra a forma como a 
família al-Assad, no poder desde a década de 1970, tem governado o país.  
4 Dados de 2021. G1. (2021). 10 anos de guerra na Síria deixaram quase 500 mil mortos, afirma ONG. Disponível em 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/06/01/10-anos-de-guerra-na-siria-deixaram-quase-500-mil-mortos-afirma-
ong.ghtml  
5 Lançado em setembro de 2006, o G1 é um portal de notícias mantido pelo Grupo Globo, sob orientação da Central 
Globo de Jornalismo, o maior conglomerado de veículos de comunicação do Brasil.  
6 O site Uol Notícias pertence à empresa brasileira de conteúdo online UOL, sendo o primeiro portal virtual do Brasil, 
fundado em 1996.  
7 Dados de 2020, obtidos pela Alexa, ferramenta da Amazon que mede o tráfego na web. O G1, do Grupo Globo, 
ocupa a primeira posição, enquanto o Uol Notícias ocupa o segundo lugar no ranking dos sites mais acessados no 
Brasil. Disponível em https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/ranking-da-amazon-metropoles-e-o-3o-site-de-
noticias-mais-acessado-do-brasil  
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desenvolvidos por Goffman (1974), Gitlin (1980), Porto (2002) e Emediato (2011), que são 

discutidos no primeiro tópico deste artigo.  

Em seguida, são apresentadas algumas considerações acerca da especialização 

jornalística chamada ³Jornalismo de Guerra ,́ que, propriamente dita, trata-se da cobertura 

midiática de conflitos armados. Mais precisamente, são expostas determinadas características 

das narrativas midiáticas sobre guerras, observadas por Charaudeau (2012) e Carvalho 

(2013), que puderam ser associadas aos tipos de enquadramentos identificados 

posteriormente na análise.  

Após considerar o enquadramento a partir de seu caráter voltado à tematização 

(Emediato, 2011), foi possível observar diferentes frames jornalísticos em determinados 

momentos do período delimitado para a pesquisa, referentes ao tema predominante nas 

notícias e, especialmente, aos atores envolvidos na narrativa midiática da Guerra da Síria.  

 

Noções de enquadramentos 

 

A discussão em torno das noções de enquadramento se estende a diversas áreas, tais como a 

psicologia, sociologia, a comunicação e a linguística. Com isso, Porto (2002) ressalta que o 

SDUDGLJPD� DFHUFD� GR� HQTXDGUDPHQWR� ³DLQGD� VH� HQFRQWUD� HP� HVWDGR� HPEULRQiULR´ (p. 75). 

Porém, a sua aplicação tem dinamizado o campo da comunicação política, oferecendo uma 

nova perspectiva para entender o papel da mídia na sociedade.  

Desenvolvida inicialmente pelo sociólogo Erving Goffman, a perspectiva metodológica 

do enquadramento considera o aspecto microscópio das interações interpessoais do cotidiano, 

em que o quadro (frame) seria ³uma limitada estrutura cognitiva empregada subjetivamente 

pelo indivíduo a fim de que este possa atribuir significados aos objetos e aos acontecimentos 

físicos e abstratos que o cercam´ (Hangai, 2012, p. 2). A partir dessa concepção, segundo 

Goffmann (1974), o  enquadramento pode ser visto como marcos interpretativos, construídos 

no âmbito social, que dão sentido às situações. Em outras palavras, os enquadramentos são 

princípios de organização que orientam os  eventos  sociais  e  a  construção  de  como  os  

indivíduos  organizam  a  experiência.  

Ao incorporar a frame analysis aos estudos em jornalismo, resultou-se a linha de 

pesquisa conhecida como news framing. Todd Gitlin, sociólogo e pesquisador sobre os meios 

de comunicação de massa, foi o pioneiro nas pesquisas do enquadramento no campo dos 

estudos da mídia, com a sua análise da cobertura jornalística sobre o Students for a 

Democratic Society (SDS), um movimento estudantil dos EUA, na década de 1960. Segundo 

Gitlin  (1980),  o  conceito  de  enquadramento  está  relacionado  a  padrões  de  cognição, 

interpretação e apresentação, que envolvem a ênfase e a exclusão. 

É  possível  dizer  que  o  enquadramento  guia  como  os indivíduos entendem  o  
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mundo,  e  assim, formam julgamentos, isto é, a  noção  de  enquadramento  aponta  para  a  

ideia  de  que  as  mensagens  jornalísticas  geralmente  definem problemas, diagnosticam 

suas causas, sugerem julgamentos morais e, eventualmente,  apontam determinadas 

soluções. 

Ainda no campo dos estudos da comunicação, ³as pesquisas fundamentadas na frame 

analysis  debruçaram-se  sobre  como  o  jornalismo  constrói  seus  enquadramentos  acerca 

do mundo e quais recursos e meGLGDV�HOH�XVD�SDUD�LVVR´�(Hangai, 2012, p. 5), em que além de 

analisar os elementos que constituem o frame jornalístico, os pesquisadores tendem a 

observar os enquadramentos interpretativos dominantes nos noticiários. De acordo com 

Hangai (2012), esse tipo de análise parte do pressuposto de que toda produção jornalística 

recorre a recursos externos para completar o seu quadro, tais como o uso de políticos, 

empresários e instituições sociais como fontes ouvidas para a constituição da narrativa de 

determinado acontecimento midiático. Essa concepção condiz com os conceitos desenvolvidos 

por Porto (2002), que consideram os enquadramentos como ³elementos constitutivos 

importantes das narrativas e do processo pelo qual fazemos VHQWLGR�GR�PXQGR�GD�SROtWLFD´��S��

75).  

Já nos estudos linguísticos, principalmente da análise do discurso, os conceitos acerca 

do enquadramento podem ser relacionados aos argumentos de Charaudeau (2012), que 

defende a ideia de que o acontecimento jornalístico é sempre construído em uma narrativa. 

Tomando a notícia como um discurso, os acontecimentos são construídos a partir do uso de 

estratégias de dramatização e captação para atrair a atenção do leitor e influenciá-lo. 

Consequentemente, os enquadramentos podem levar a um agendamento de temas referentes 

aos acontecimentos que permeiam o mundo social. Segundo Charaudeau (2012), a hipótese  

da agenda-setting se baseia no fato que os indivíduos organizam seus comentários sobre o  

que acontece no espaço público de acordo com aquilo que as mídias lhes apresentam. Desse 

modo, as mídias selecionam e organizam as informações para apresentá-las como o que 

realmente aconteceu. 

Ainda a respeito dos estudos voltados à análise do discurso midiático, Wander Emediato 

afirma que o enquadramento pode ser caracterizado como uma esquematização que direciona  

o olhar do outro. Mais especificamente, segundo o supracitado autor,  

 

o enquadramento possui um escopo argumentativo na medida em que permite  
circunscrever a discussão pela  tematização, apresentar os objetos de linguagem de  
uma forma e não de outra, por meio das operações de referência (nomeação,  
designação) e predicação, a fim de direcionar a problematização em um determinado 
curso (Emediato, 2011, p. 328)   

  
Assim sendo, uma das estratégias de enquadramento seria a delimitação do debate em  
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torno de um determinado tema, ou seja, por meio da tematização. Logo, o enquadramento  

temático pode ser considerado uma operação discursiva, sendo que sua intenção consiste em  

agir sobre as representações do outro, propondo-lhe um debate de acordo com os seus limites. 

Pode-se dizer, em suma, que os frames jornalísticos são estabelecidos a partir de 

padrões de seleção da realidade, o que envolve consequentemente a ênfase e a exclusão de 

determinados fatos que compõem o acontecimento em seu ³estado EUXWR ,́ guiados pelos 

critérios de noticiabilidade8 das mídias, assim como as suas intencionalidades.   

Para esta presente análise, os enquadramentos das notícias relativas aos períodos 

selecionados da Guerra Civil Síria foram observados a partir dos temas enfatizados em suas 

narrativas, a fim de compreender como as mídias tentaram direcionar o olhar do leitor para o 

acontecimento do conflito. Nessa perspectiva, foram identificados três enquadramentos 

predominantes nas 56 notícias analisadas, dos sites G1 e Uol Notícias: o enquadramento das 

ofensivas militares, das questões políticas em torno da guerra e um enquadramento de caráter 

humanitário.  

 

Considerações sobre a cobertura jornalística de conflitos armados  

 

Segundo Allan & Zelizer (2004), os primeiros conflitos a receber uma ampla cobertura  

jornalística foram a Guerra da Crimeia (1853-1856) e a Guerra Civil Americana (1861-1865).  

Considerando então esse período histórico, muitos pesquisadores concordam que o irlandês 

William Howard Russell seja oficialmente o primeiro correspondente de guerra devido ao seu  

trabalho na Guerra da Crimeia. O pesquisador português Élvio da Silva Carvalho concorda com 

HVVH�IDWR�H�DILUPD�TXH�R�R�WtWXOR�GH�³SULPHLUR�FRUUHVSRQGHQWH�GH�JXHUUD�PRGHUQR´�DWULEXtGR�j�

Russell deve-se à sua forma com que relatava o conflito, o que fez com que as suas narrativas 

de guerra fossem consideradas uma inovação na imprensa da época. 

Assim como as demais especializações do jornalismo, a cobertura midiática de guerras  

possui determinadas características específicas, como por exemplo, a presença do ³fator 

choque´��H�R�DSHOR�GDV�HPRo}HV��$OpP�GLVVR��Ki�DLQGD�D�FRQVWUXomR�GH�uma narrativa ³do  bem  

contra o mal´�para relatar os acontecimentos das zonas de conflito. Carvalho (2013) procurou 

identificar as particulares dessa especialização jornalística que, segundo o autor, 

 

os textos utilizam uma linguagem indireta, tendendo a estrutura de notícia de guerra  a  
desviar-se da pirâmide invertida para seguir um estilo mais próximo da grande  
reportagem. O fator 'choque' e o apelo às emoções está intimamente ligado às notícias  
de guerra, sendo recorrentes fotografias, textos, títulos e histórias de civis que apelem 
à emoção. Os exclusivos de guerra e os relatos dos enviados especiais de cada 

 
8 Os critérios de noticiabilidade ³são o conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou  assunto,  
é susceptível de se tornar notícia, isto  é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável  
e, por isVR��SRVVXLQGR�µYDORU-QRWtFLD¶´ (Traquina, 2008, p. 63).  
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publicação recebem um destaque acrescido (Carvalho, 2013, p. 20). 
 

Outro aspecto do jornalismo de guerra se refere à espetacularização da notícia, que  

geralmente se dá por meio da ênfase ao horror ou às ³maravilhas´ tecnológicas da guerra ² 

isso, aliás, pode ser identificado por meio de seus enquadramentos.  

6HJXQGR�&KDUDXGHDX���������SRU�VXD�YH]��DV�PtGLDV�DGRWDP�XP�³URWHLUR�GUDPDWL]DQWH´�

para relatar os acontecimentos, que consiste em:  

 

(1) mostrar a desordem social com suas vítimas e seus  perseguidores; (2) apelar para  
a reparação do mal, interpelando os responsáveis por este mundo; (3) anunciar a 
intervenção de um salvador, herói singular ou coletivo com o qual cada um pode  
identificar-se (Charaudeau, 2012, p. 254).  
 

 O autor ressalta também que, dependendo do momento em que o acontecimento é 

compreendido, a mídia enfocará mais as vítimas, ou mais sobre os perseguidores, ou sobre o 

herói. 

 

Assistimos a isso na Guerra do Golfo, quando as mídias contribuíram para fabricar a  
figura satânica do agressor na pessoa de Saddam  Hussein, e, diante dele, a figura  
OLPSD�H�HILFD]�GR�VDOYDGRU��³JXHUUD�FLU~UJLFD´��� UHSUHVHQWDGD�SHOR�H[pUFLWR�DPHULFDQR-
europeu. Também assistimos a isso na guerra da ex-Iugoslávia, quando as mídias  
construíram a figura de perseguidor na pessoa de Milosevic, justificando com isso a 
intervenção salvadora da potência norte-americana. Quanto aos conflitos ocorridos na  
Chechênia e em Ruanda, como não contêm elementos que permitiam que se fale de um 
perseguidor (fala-se um pouco da Rússia para a Chechênia, mas é uma figura muito 
apagada), as mídias (particularmente a televisão) concentraram-se nas vítimas, 
descrevendo a miséria das populações que vivem nesses países. Quanto ao conflito 
israelense-palestino, o projetor midiático orientou-se alternadamente para os  
perseguidores e para as vítimas dos dois campos (Charaudeau, 2012, p. 254) 
 

Nesta parte do artigo, foram abordadas algumas características recorrentes na prática 

da cobertura midiática de conflitos armados. Tais conceitos são úteis para observar alguns 

aspectos dos enquadramentos encontrados no material coletado para esta pesquisa. Como 

poderá ser lido posteriormente, os frames observados nesta pesquisa condizem com alguns 

conceitos discorridos aqui, como a noção do ³roteiro dramatizante´ segundo Charaudeau 

(2012); o estabelecimento de um inimigo, e as histórias de civis inocentes, conforme pontuam 

Charaudeau (2012) e Carvalho (2013).  

 

As agências de notícias internacionais como fontes jornalísticas 
 

Durante a coleta e a análise do material que compõe o corpus desta pesquisa, foi observado 

que a maior parte das notícias publicadas pelo G1 e Uol Notícias são provenientes de agências 

internacionais: no total, foram identificados 48 textos oriundos de redações estrangeiras, que 
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se tratam da Agence-France Presse (França), Reuters (Reino Unido), BBC (Reino Unido) e EFE 

(Espanha). Com relação às notícias produzidas pelos próprios sites brasileiros, foram 

encontradas apenas nove, conforme pode ser observado a seguir.  

 
Tabela 1. Origem dos conteúdos informativos publicados pelos sites G1 e Uol Notícias 

 
Notícia Portal de 

notícias 
brasileiro 

Origem: Agência 
de notícias 

País de origem da agência de 
notícias 

EUA, Reino Unido e França 
lançam ataque contra a Síria 
em resposta a suposto uso 
de armas químicas 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

EUA, Reino Unido e França 
bombardeiam Síria em 
resposta a uso de armas 
químicas 

 
Uol Notícias 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

O que são os mísseis 
Tomahawk usados pelos EUA 
no ataque à Síria 

 
Uol Notícias 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

105 mísseis e 3 alvos: veja 
como foi o ataque, as armas 
utilizadas e quais foram os 
alvos na Síria 

 
G1 

 
-  

 
- 

Londres usa quatro aviões 
Tornados em ³ataque bem-
sucedido´ na Síria 

 
Uol Notícias 

 
EFE 

 
Espanha 

EUA e aliados dobram 
quantidade de mísseis 
lançados na Síria em 
comparação com ataque de 
2017 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Bombardeios no norte da 
Síria matam civis; aviões da 
Rússia participam da 
operação, diz ONG 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

ONU diz que ataques aéreos 
na Síria mataram mais de 
100 civis em 10 dias 

 
G1 

 
Reuters 

 
Reino Unido 

Putin condena ataque na 
Síria e pede reunião de 
emergência da ONU 

 
Uol Notícias 

 
- 

 
- 

'Não ficarão sem 
consequências': como a 
Rússia e outros aliados da 
Síria reagiram aos ataques 
liderados pelos EUA 

 
Uol Notícias 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

EUA afirmam que Síria e 
Rússia querem apagar 
provas de ataque químico 
em Duma 

 
Uol Notícias 

 
EFE 

 
Espanha 

A guerra de versões sobre 
ataque químico que detonou 
novo capítulo no conflito na 
Síria 

 
G1 

 
BBC News 

 
Reino Unido 
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A guerra de versões sobre 
ataque químico em Douma 
que detonou novo capítulo 
no conflito na Síria 

 
Uol Notícias 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

'A Guerra Fria voltou', diz 
secretário-geral da ONU em 
reunião sobre a Síria 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Putin fala em 'caos' mundial 
se Ocidente voltar a atacar 
Síria 

 
G1 

 
Reuters e EFE 

 
Reino Unido e Espanha 

A história por trás da foto de 
menina que tenta salvar 
irmã após bombardeio na 
Síria 

 
G1  

 
BBC News 

 
Reino Unido 

A história por trás da foto de 
menina que tenta salvar 
irmã após bombardeio na 
Síria 

 
Uol Notícias 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

O rosto do menino que 
traduz a tragédia e o horror 
da guerra na Síria 

 
G1 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

Neurocirurgião salva vidas 
em porão de hospital de 
área sob ataque na Síria 

 
Uol Notícias 

 
- 

 
-  

Médica síria cria site para 
financiar trabalho 
comunitário em zonas de 
guerra 

 
Uol Notícias 

 
- 

 
-  

Ataque à Síria reduz centro 
de pesquisa a destroços e 
fumaça; veja o antes e 
depois dos alvos 

 
Uol Notícias 

 
-  

 
- 

8 perguntas para entender 
motivo de ataque à Síria e 
origem do conflito 

 
Uol Notícias 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

8 perguntas para entender 
motivo de ataque à Síria e 
origem do conflito 

 
G1 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

Contra ameaça química, 
Trump dobra número de 
mísseis disparados na Síria 

 
Uol Notícias 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

³Missão cumprida! ,́ diz 
Trump após ataques contra 
alvos na Síria 

 
Uol Notícias 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Macron elogia ³excelente 
coordenação´ nos 
bombardeiros na Síria 

 
Uol Notícias 

 
EFE 

 
Espanha 

ONU avalia nova resolução 
para investigar armas 
químicas na Síria 

 
Uol Notícias 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Rússia adverte para 
³consequências´ de ataque à 
Síria 

 
Uol Notícias 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Trump diz que ataque contra 
Síria foi ³missão cumprida´ 
com ³execução perfeita´ 

 
Uol Notícias 

 
Reuters 

 
Reino Unido 

EUA afirmam que Síria e 
Rússia querem apagar 
provas de ataque químico 
em Duma 

 
Uol Notícias 

 
EFE 

 
Espanha 
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ONU recusa resolução 
proposta pela Rússia para 
condenar ataques contra 
alvos na Síria 

 
Uol Notícias 

 
- 

 
- 

Conselho de Segurança da 
ONU rejeita pedido russo de 
condenação a ataques na 
Síria 

 
G1 

 
- 

 
- 

Putin acusa EUA de 
ajudarem terroristas com 
seu ataque contra a Síria 

 
G1 

 
EFE 

 
Espanha 

Temer manifesta 'profunda 
preocupação' sobre escalada 
da violência na Síria 

 
G1 

 
- 

 
- 

Ataque de Israel à Síria 
mata 10 combatentes e 
deixa outros 7 feridos 

 
G1 

 
EFE 

 
Espanha 

Governo sírio usa armas 
proibidas em novo ataque, 
de acordo com ONG 
 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Seis civis foram mortos em 
um ataque a uma província 
no noroeste da Síria 

 
G1 

 
Agence-France  

Presse 

 
França 

Ataque com mísseis na Síria 
mata 40 jihadistas 

 
G1 

 
Agence France-

Presse 

 
França 

Novos confrontos no 
noroeste da Síria deixam 
dezenas de mortos 

 
G1 

 
Agence France-

Presse 

 
França 

Novo confronto em Idlib, na 
Síria, deixa dezenas de 
mortos 

 
G1 

 
Agence France-

Presse 

 
França 

Ofensiva de Israel na Síria 
deixa civis mortos, afirma 
mídia estatal 

 
G1  

 
Reuters 

 
Reino Unido 

Bombardeios no norte da 
Síria matam civis; aviões da 
Rússia participam da 
operação, diz ONG 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Ataques aéreos deixam 
dezenas de mortos na Síria, 
dizem equipes de resgate 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Bombardeios no norte da 
Síria matam civis; aviões da 
Rússia participam da 
operação, diz ONG 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

ONU diz que ataques aéreos 
na Síria mataram mais de 
100 civis em 10 dias 

 
G1  

 
Reuters 

 
Reino Unido 

Ataques aéreos do regime 
sírio matam civis, entre eles 
crianças, no noroeste do 
país 

 
G1  

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Dois ataques israelenses de 
mísseis matam quinze 
combatentes na Síria 

 
Uol Notícias 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 
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Para além das telas da TV: 
conheça histórias de 
imigrantes e refugiados 
sírios em Juiz de Fora 

 
G1 

 
- 

 
- 

Explosão de carro-bomba no 
norte da Síria deixa mortos, 
inclusive civis 

 
G1 

 
EFE 

 
Espanha 

Menina de cinco anos morre 
após salvar irmã bebê em 
bombardeio na Síria 

 
G1 

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

O massacre de civis e 
crianças na guerra da Síria 
que foi ignorado pelo resto 
do mundo 

 
G1  

 
BBC News 

 
Reino Unido 

O massacre de civis e 
crianças na guerra da Síria 
que foi ignorado pelo resto 
do mundo 

 
Uol Notícias 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

Crianças são resgatadas de 
escombros na Síria 

 
G1 

 
BBC News 

 
Reino Unido 

Turquia inicia ofensiva 
contra milícia curda na Síria 

 
G1 

 
Reuters 

 
Reino Unido 

Bombardeio russo deixa seis 
mortos na Síria 

 
G1  

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Explosões atingem região do 
aeroporto de Damasco, na 
Síria  

 
G1  

 
Agence-France 

Presse 

 
França 

Fonte: Elaborado pela autora do artigo (Dezembro de 2021) 
 

No período delimitado para o presente estudo, a agência de notícias internacional mais 

utilizada por ambos os portais brasileiros foi a Agence-France Presse, que totalizou 21 textos.  

As britânicas BBC e Reuters são também frequentemente creditadas, com 13 e 6 notícias, 

respectivamente (ou seja, foram identificadas um total de 19 notícias redigidas a partir do 

conteúdo enviado do Reino Unido).  

Como dito anteriormente, a respeito das notícias produzidas pelos próprios sites 

brasileiros, nove integram o corpus deste trabalho. O Uol Notícias foi a mídia que mais publicou 

conteúdo informativo de sua autoria: foram encontradas cinco, como a ³Neurocirurgião salva 

vidas em porão de hospital de área sob ataque na Síria´ e ³Médica síria cria site para financiar 

trabalho comunitário em zonas de guerra ,́ ambas assinadas pela jornalista Flávia Mantovani.  

A partir desses dados, pode-se dizer que os acontecimentos noticiados pelos G1 e o Uol 

Notícias foram originalmente enquadrados pelas agências de notícias internacionais ² ou seja, 

as mídias teriam ³republicado´ os ³enquadramentos estrangeiros .́ Conforme foi observado, 

França e Reino Unido são as nações de origem das três agências mais utilizadas como fontes 

jornalísticas pelos sites brasileiros (Agence-Presse France, Reuters e BBC), e que são também 

dois países que intervieram militarmente na Guerra Civil Síria, contra o governo de Bashar al-
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Assad9.  

Em uma abordagem discursiva, o enquadramento pode ser considerado uma 

perspectiva político-ideológica, sendo afetado pela origem da produção jornalística, o que, 

neste caso, envolve as posições políticas e as intencionalidades dos países com relação ao seu 

envolvimento na guerra. Sendo assim, os sites brasileiros estariam a enquadrar os 

acontecimentos da Guerra Civil Síria segundo os princípios de organização das agências de 

notícias, os quais podem ser guiados pelos posicionamentos ideológicos de sua nação de 

origem.  

Este tópico teve como objetivo expor um maior detalhamento do corpus da pesquisa, 

principalmente no se refere à origem dos enquadramentos que serão explicados nas páginas 

seguintes. No entanto, para chegar a uma conclusão definitiva acerca da relação dos frames 

com o país de origem das mídias, seria necessária uma pesquisa com um viés mais 

desenvolvido e voltado a um panorama discursivo. Em outras palavras, para realizar uma 

análise aprofundada dos diferentes enquadramentos em coberturas jornalísticas de guerras, é 

preciso considerar as intencionalidades editoriais, políticas e/ou econômicas presentes em um 

dado contexto da realidade do conflito. 

 

Os enquadramentos das ofensivas militares: as vítimas e a justificativa de um ³mal 

necessário´ 

 
Tratando-se de coberturas jornalísticas de guerra, pressupõe-se a predominância ² ou então, 

uma quantidade significativa ² de notícias em que são enfatizados os ataques bélicos. Um 

exemplo foi a cobertura midiática da Guerra do Golfo, em 1990, em que, segundo Arbex Júnior 

(2001), a imprensa destacou muito mais as armas, o show de imagens, as batalhes noturnas e 

a tecnologia do que o horror, o homem, a vida, as vítimas e a destruição.  

No caso da cobertura noticiosa do bombardeio ocidental na Síria, em 14 de abril de 

2018, foram identificadas 10 notícias que possuem um enquadramento voltado à destruição e 

ao poderio militar das potências ocidentais. No entanto, o que chama atenção nesses mesmos 

textos jornalísticos é a presença da narrativa da ³luta do bem contra o mal ,́ o que Charaudeau 

(2012) considera um ³roteiro dramatizante ,́ conforme explicado anteriormente.  

Nesse caso, apesar dos Estados Unidos, França e Reino Unido terem feito uso da 

violência e da destruição, a sua ação é justificada pelo fato de impedir que o regime sírio 

executasse um ataque químico contra a própria população, como pode ser observado nos 

excertos das notícias ³EUA, Reino Unido e França lançam ataque contra a Síria em resposta a 

 
9 O Brasil, por sua vez, não atuou no conflito, mas em 16 de fevereiro de 2012, como membro da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, votou a favor de uma resolução que condenou as violações de direitos humanos e os ataques 
contra a população civil durante o regime de Assad. 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 14 // 2021 //  17 

suposto uso de armas químicas´10 e ³EUA, Reino Unido e França bombardeiam Síria em 

resposta a uso de armas químicas´11, respectivamente:  

 
O Pentágono anunciou que três alvos foram atingidos na Síria: um centro de pesquisa e 
produção de armas químicas e biológicas em Damasco, um armazém de armas 
químicas em Homs, a leste de Damasco ± em que os EUA acreditam que estavam 
estoques de gás sarin ± e uma base na mesma cidade que também teria armas 
químicas (G1, 2018).  
 

Em entrevista coletiva neste sábado, o Pentágono disse que os ataques durante a noite 
atingiram todos os alvos e tinham como objetivo dar um sinal inequívoco ao governo 
sírio e impedir o uso futuro de armas químicas. Segundo autoridades, os ataques 
enfraqueceram significativamente a capacidade do presidente sírio Bashar al-Assad de 
produzir armas químicas e o Pentágono não estava ciente de nenhuma morte civil 
resultante da ofensiva (...) Missão cumprida! O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, elogiou neste sábado as operações militares realizadas em coordenação com 
França e Reino Unido contra alvos na Síria, e advertiu que voltará a atacar caso o 
governo sírio insista em utilizar armas químicas (Uol Notícias, 2018).  
 

Como pode ser observado, o acontecimento do bombardeio ocidental foi enquadrado 

como uma estratégia necessária, como uma forma de prevenir um mal maior. Além disso, não 

foi citado o número de mortes e feridos, o que leva a crer que foi um ataque precisamente 

³cirúrgico´ em alvos específicos (algo semelhante com o que ocorreu com a cobertura midiática 

da Operação Tempestade no Deserto, pela Coalizão Ocidental, na Guerra do Golfo).  

Foi possível então analisar o enquadramento de um ³herói´ e de um ³vilão ,́ de um ³mal 

a ser combatido .́ No caso das narrativas analisadas, a ênfase é dada a ambos os personagens: 

o herói seria os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, que coordenaram o ataque, 

enquanto vilão é personificado no regime sírio, comandado por Bashar al-Assad, e os seus 

aliados (em especial, a Rússia). Esses enquadramentos podem ser melhor observados no 

seguinte trecho: 

 

O presidente dos EUA disse que o uso de armas químicas foi uma escalada significativa 
e que as ações de Assad foram ações de ³um monstro .́ ³Esse massacre [em Duma] foi 
uma escalada significativa em um padrão de uso de armas químicas por aquele regime 
terrível ,́ disse o presidente. ³O mal e o ataque desprezível deixaram mães e pais, 
bebês e crianças se debatendo de dor e ofegando por ar. Essas não são as ações de um 
homem. Elas são crimes de um monstro´  (G1, 2018)12.  

 
O site de notícias G1 selecionou e enfatizou uma parte do pronunciamento oficial do 

presidente Donald Trump, que pode ser visto como justificativa ao ataque ocidental na Síria. 

Além disso, o mesmo texto destaca as ações de al-Assad como as de um ³monstro ,́ conforme 
 

10 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-anuncia-ataque-na-siria.ghtml  
11 Disponível em https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/04/13/eua-reino-unido-e-franca-irao-
realizar-ataques-precisos-na-siria-em-resposta-a-ataques-quimicos.htm 
12 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-anuncia-ataque-na-siria.ghtml 
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fora caracterizado por Trump, o que contribui para o enquadramento do líder sírio como o vilão 

na narrativa do bem contra o mal.  

Já a respeito do enquadramento do bombardeio ocidental a partir de seu poderio militar, 

dentre as dez notícias com a temática sobre a ofensiva, foram identificadas seis (quatro do Uol 

Notícias e duas publicadas no G1). Nesses textos, foram enfatizadas a alta precisão, a 

destruição e o sucesso do ataque, como também as armas e demais recursos bélicos utilizados 

durante o ataque. Alguns exemplos desses enquadramentos podem ser vistos nas notícias ³O 

que são os mísseis Tomahawk usados pelos EUA no ataque à Síria´13 (Uol Notícias, 2018), ³105 

mísseis e 3 alvos: veja como foi o ataque, as armas utilizadas e quais foram os alvos na 

Síria´14 (G1, 2018), ³Londres usa quatro aviões Tornados em 'ataque bem-sucedido' na Síria´15 

(Uol Notícias, 2018) e ³EUA e aliados dobram quantidade de mísseis lançados na Síria em 

comparação com ataque de 2017´16 (G1, 2018). Desse modo, pode ser observado também um 

enquadramento que designa os países ocidentais envolvidos como nações militarmente 

superiores, o que pode ser relacionado à ideia de que o ³bem sempre vencerá .́  

Com relação aos ataques no noroeste da Síria, em 2019, a temática das ofensivas 

militares passou a ter um novo enquadramento: a ênfase no número das vítimas, 

especialmente dos mortos, mas não deixando de destacar os responsáveis pelas perdas 

humanas. Além disso, a quantidade de notícias que enquadraram os ataques foi maior do que 

as publicadas em 2018, tendo sido contabilizadas doze (onze de autoria do G1, e apenas uma 

do Uol Notícias).  

Já no título das notícias, é possível notar o destaque nas vítimas, mas em seu texto, a 

imagem do agressor é colocada em foco, sendo alguns exemplos ³Bombardeios no norte da 

Síria matam civis; aviões da Rússia participam da operação, diz ONG´17 (G1, 2018) e ³ONU diz 

que ataques aéreos na Síria mataram mais de 100 civis em 10 dias´18 (G1, 2018).  

 

Um ataque aéreo coordenado pelo governo de Bashar Al-Assad e com participação de 
aeronaves da Rússia deixou ao menos 25 mortos no norte da Síria nesta segunda-feira 
(10), informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). De acordo com a 
ONG, houve quase 100 bombardeios nas províncias de Idlib e Aleppo. Só em Jabala, no 
sul de Idlib, ao menos 13 pessoas morreram. Além disso, a organização suspeita de que 
haja civis debaixo dos escombros (G1, 2018).  

 
 

13 Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2018/04/16/o-que-sao-misseis-tomahawk-usados-
pelos-eua-no-ataque-a-siria.htm 
14 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/105-misseis-e-3-alvos-veja-como-foi-o-ataque-contra-armas-
quimicas-na-siria.ghtml 
15 Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/04/14/londres-usa-quatro-avioes-tornados-em-
ataque-bem-sucedido-na-siria.htm 
16 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/eua-e-aliados-dobram-quantidade-de-misseis-lancados-na-siria-
em-comparacao-com-ataque-de-2017.ghtml 
17 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/06/10/bombardeios-no-norte-da-siria-matam-civis-avioes-
da-russia-participam-da-operacao-diz-ong.ghtml 
18 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/07/26/onu-diz-que-ataques-aereos-na-siria-mataram-
mais-de-100-civis-em-10-dias.ghtml 
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Conforme pôde ser observado nesta análise, o enquadramento temático acerca das 

ofensivas bélicas na Síria tiveram características distintas em diferentes momentos: nas 

notícias referentes ao ataque ocidental em abril de 2018, as ações das potências ocidentais 

envolvidas foram enquadradas como uma estratégia necessária para evitar um ataque químico 

por parte do governo sírio, além do destaque à ³bem sucedida destruição´ de seu poderio 

bélico, sem ter deixado vítimas civis. Ao mesmo tempo, o regime sírio e seus aliados são 

enquadrados como o mal que precisa ser combatido.  

No material jornalístico sobre as ofensivas do exército sírio e russo no noroeste do país, 

em 2019, o enquadramento do ³vilão da guerra´ ainda persiste, mas, dessa vez, é dada ênfase 

às vítimas de seus ataques, que são representadas especialmente em números. Também é 

interessante analisar que, ao contrário das notícias que relataram o bombardeio ocidental, a 

destruição provocada pelo regime sírio não é justificada, mencionando apenas que as suas 

ofensivas tiveram como alvo grupos rebeldes contrários ao governo e jihadistas.  

Assim sendo, uma mesma temática selecionada para a construção de uma narrativa 

jornalística pode receber diferentes enquadramentos, que podem também ser alterados ao 

longo do curso dos acontecimentos e, principalmente, com os atores envolvidos.  

 

O viés político da guerra 

 

Durante a análise do material jornalístico publicado pelos sites G1 e Uol Notícias, foram 

identificadas também narrativas que podem direcionar a atenção do público-leitor à questão 

política por trás dos conflitos na Guerra Civil Síria. No conteúdo selecionado, esse tipo de 

enquadramento esteve presente nas notícias referentes ao bombardeio ocidental em 2018, o 

que pode ser explicado pelo número significativo de países envolvidos no acontecimento. O 

site Uol Notícias foi a mídia que mais investiu nesse viés, com dez notícias publicadas, 

enquanto o G1 proporcionou seis.  

Mais especificamente, os enquadramentos identificados como ³políticos´ referem-se à 

problemática geopolítica da Guerra na Síria, entre os países aliados ao regime de Bashar al-

Assad e seus opositores. Nesse caso, o enquadramento político da guerra é voltado às reações 

internacionais sobre o bombardeio ocidental, principalmente por parte da Rússia. Alguns 

exemplos são as notícias ³Putin condena ataque na Síria e pede reunião de emergência da 

ONU´19, ³Não ficarão sem consequências': como a Rússia e outros aliados da Síria reagiram 

aos ataques liderados pelos EUA´20 e ³EUA afirmam que Síria e Rússia querem apagar provas 

 
19 Disponível em https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/04/14/condena-ataque-siria.htm 
20 Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2018/04/14/como-os-aliados-da-siria-reagiram-ao-
ataque-liderado-pelos-eua.htm 
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de ataque químico em Duma´21, publicadas pelo Uol Notícias.  

Além disso, ambos os portais de notícias tentaram explicar a complexidade política da 

Guerra Civil Síria por meio da matéria ³A guerra de versões sobre ataque químico em Douma 

que detonou novo capítulo no conflito na Síria´22. O enquadramento da face geopolítica do 

conflito é ainda mais evidente nas notícias que enfatizavam uma possível instabilidade na 

diplomacia internacional, como nas matérias ³'A Guerra Fria voltou', diz secretário-geral da 

ONU em reunião sobre a Síria´23 e ³Putin fala em 'caos' mundial se Ocidente voltar a atacar 

Síria´24, publicadas pelo G1. Mais precisamente, o enquadramento político está presente nas 

narrativas em que são expostas as trocas de acusações entre os países aliados e opositores ao 

governo sírio, mas com foco a uma possível instabilidade mundial como consequência.  

Com esse tipo de enquadramento, voltando à temática geopolítica, o público-leitor pode 

compreender a Guerra Civil na Síria não apenas como um conflito local que tem provocado 

centenas de mortos, feridos e refugiados, como também um evento que pode ameaçar a 

estabilidade da paz mundial. Dessa maneira, a experiência do leitor com os conflitos na Síria 

pode se tornar ainda mais significativa, especialmente em seu cotidiano.  

Já em relação às notícias referentes aos ataques no noroeste na Síria, em 2019, não 

foram identificadas narrativas com um viés político, o que pode ser devido à ausência das 

nações ocidentais nessa fase do conflito.  

 

O enquadramento humanitário: as vítimas dos conflitos em 2019  
 
Enquanto o bombardeio ocidental na Síria em 2018 foi enquadrado a partir do poderio bélico e 

das questões políticas da guerra, as ofensivas no noroeste do país em 2019 foram relatadas 

pelo G1 e o Uol Notícias com uma ênfase nas vítimas, mas com um frame diferente das 

narrativas do conflito no ano anterior.  

Enquanto as vítimas eram enquadradas apenas por números, o que também sustentava 

o enquadramento de seu agressor e a justificativa da interferência dos países ocidentais, as 

vítimas da guerra no período analisado em 2019 passaram a ter rostos nas notícias. Isto é, as 

histórias dos mortos, feridos e refugiados tornaram-se enfatizadas nas narrativas como a real 

consequência de um conflito armado. Sendo assim, o olhar do leitor é direcionado ao horror e 

à tragédia da guerra.  

Para esta análise, esse enquadramento foi denominado como ³humanitário ,́ uma vez 

 
21 Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/04/19/eua-afirmam-que-siria-e-russia-querem-
apagar-provas-de-ataque-quimico-em-duma.htm 
22 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/a-guerra-de-versoes-sobre-ataque-quimico-que-detonou-novo-
capitulo-no-conflito-na-siria.ghtml e https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2018/04/14/a-guerra-de-
versoes-sobre-ataque-quimico-que-detonou-novo-capitulo-no-conflito-na-siria.htm 
23 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/a-guerra-fria-voltou-diz-secretario-geral-da-onu.ghtml 
24 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/putin-fala-em-caos-mundial-se-ocidente-voltar-a-atacar-
siria.ghtml 
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que chama atenção para as reais vítimas da guerra civil, o que pode provocar uma maior 

comoção no leitor. Esse tipo de enquadramento foi identificado em seis notícias publicadas pelo 

G1 e cinco pelo Uol Notícias, como por exemplo, o texto ³A história por trás da foto de menina 

que tenta salvar irmã após bombardeio na Síria´25, publicado em ambos os sites.  

 

A foto de três irmãs nos escombros de um prédio após um ataque aéreo na Síria gerou 
forte comoção recentemente nas redes sociais. A imagem, capturada pelo jornalista 
Bashar al-Sheikh, mostra Riham, de cinco anos, segurando Tuka, de sete meses, pela 
roupa, para impedir que ela caia da montanha de destroços; enquanto a outra irmã, 
que quase não aparece na imagem, parece estar presa sob os blocos de concreto. O tio 
das meninas observa a cena do alto dos escombros levando uma das mãos à cabeça. 
Ele conta que estava deitado na cama, quando ouviu um jato sobrevoando a cidade de 
Ariha, na província de Idlib, na última quarta-feira (...) Apesar de ter sido socorrida, 
Riham não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com a 
outra irmã que mal aparece na foto, identificada como Dalia. Há alguns dias, um 
médico havia dito à agência de notícias AFP que ela ainda se encontrava sob 
tratamento, em estado grave, porém estável, no hospital. A bebê, Tuqa, sobreviveu à 
tragédia. ³Tuqa está em casa, espero que fique boa logo ,́ diz o jornalista (G1, 2019) 

 
Como pode ser observado no excerto acima, a narrativa da Guerra Civil Síria ganhou 

personagens que ilustram os horrores do conflito vivenciados pela população. Nesse caso, as 

vítimas não são representadas apenas como números, mas como pessoas reais. 

Posteriormente, o mesmo portal publicou mais uma notícia sobre a menina Riham, anunciando 

o seu falecimento. Outro exemplo desse mesmo enquadramento é a matéria ³O rosto do 

menino que traduz a tragédia e o horror da guerra na Síria´26, também publicada pelo G1.  

Pode-se dizer que o sofrimento humano é enquadrado como a representação da guerra 

e de seu horror nas narrativas noticiosas. Além da ênfase nas histórias das vítimas, foi possível 

identificar relatos de outros personagens que lutam pela sobrevivência na guerra: o Uol 

Notícias, por exemplo, enquadrou a luta dos médicos como a representação das dificuldades e 

da superação, como em ³Neurocirurgião salva vidas em porão de hospital de área sob ataque 

na Síria´27 e ³Médica síria cria site para financiar trabalho comunitário em zonas de guerra´28. 

Logo, é possível dizer que o enquadramento do ³herói´ é voltado aos civis que tentam salvar 

vidas em meio ao caos.  

 

 

 
25 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/02/a-historia-por-tras-da-foto-de-menina-que-tenta-
salvar-irma-apos-bombardeio-na-siria.ghtml e https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2019/08/02/historia-
por-tras-da-foto-de-menina-que-tenta-salvar-irma-apos-bombardeio-na-siria.htm 
26 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/19/o-rosto-do-menino-que-traduz-a-tragedia-e-o-
horror-da-guerra-na-siria.ghtml 
27 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/07/neurocirurgiao-salva-vidas-em-porao-de-hospital-de-
area-sob-ataque-na-siria.shtml 
28 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/07/medica-siria-cria-site-para-financiar-trabalho-
comunitario-em-zonas-de-guerra.shtml 
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Conclusões 
 
Os enquadramentos dos acontecimentos do bombardeio ocidental na Síria, em abril de 2018, e 

dos ataques no noroeste da Síria, entre abril e julho de 2019, variaram de acordo com alguns 

fatores, tais como o acontecimento analisado, os atores envolvidos e a mídia em que foi 

noticiado. Conforme foi analisado, o bombardeio ocidental em 2018 teve como ênfase o relato 

de sua ofensiva em si, incluindo as justificativas do ataque por meio de uma narrativa em que 

haveria um mal a ser combatido, a fim de evitar mais vítimas. Além disso, o enquadramento 

voltado à política foi recorrente em outras narrativas. Já nas notícias do ano seguinte, 

identificou-se o que foi denominado de ³enquadramento humanitário ,́ caracterizado por 

personificar as vítimas da guerra. 

Com relação aos sites de notícias analisados, em geral, o G1 optou por publicar as 

matérias jornalísticas com o enquadramento humanitário, enquanto o Uol Notícias difundiu 

majoritariamente os textos com o enquadramento relacionado às questões geopolíticas da 

guerra. Assim sendo, a presente análise também mostra que um mesmo acontecimento pode 

receber enquadramentos distintos: os frames se alteram no curso dos eventos, levando 

também em consideração as intencionalidades das mídias, guiadas pelos seus critérios de 

noticiabilidade, que os definem para a constituição de suas narrativas. 

Ao longo da análise, foi também observada uma significativa dependência das mídias 

online brasileiras do material informativo produzido e enviado pelas agências de notícias 

internacionais, que são provenientes dos países que formaram a coalizão ocindetal responsável 

pelo ataque à Síria em 2018. A partir desse fato, levanta-se um questionamento a respeito da 

³reprodução´ dos enquadramentos pelos sites brasileiros, que foram originalmente definidos 

pelas agências estrangeiras, as quais podem utilizar os posicionamentos políticos e ideológicos 

de sua nação de origem como critérios para formular os frames do acontecimento narrado.  

No entanto, para chegar a uma conclusão definitiva, seria preciso analisar os 

enquadramentos noticiosos em outros eventos que compõem o acontecimento da Guerra Civil 

Síria, levando em consideração o seu contexto político-ideológico. Com isso, espera-se que 

este artigo colabore com as futuras pesquisas acerca do assunto com um viés mais 

aprofundado.  
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Resumo 

Este artigo reflete sobre o papel das mulheres jornalistas e suas funções no jornalismo 

desportivo em Portugal, a partir da análise de dois pontos de vista: a forma como se integram 

nas redações e as perceções sociais que estão relacionadas com a sua atividade, sobretudo a 

partir do trabalho realizado no exterior e pelos comentários feitos por leitores, ouvintes ou 

telespectadores. Deste modo, realizou-se um estudo, de pendor qualitativo, através da 

realização de entrevistas estruturadas a uma amostra de mulheres jornalistas na área de 

desporto, bem como de investigadoras na área de interseção entre os estudos de género e os 

média. A análise dos diversos depoimentos indica que as jornalistas assumem as dificuldades 

de trabalhar numa área ainda muito marcada pela presença masculina, tanto na ocupação de 

cargos de chefia, como nos conteúdos desportivos abordados. As jornalistas sublinham a 

recorrência de comentários preconceituosos, misóginos e ofensivos, que procuram diminuir o 

potencial que as mulheres possam oferecer a esta área de trabalho. 

Palavras-chave: Jornalismo, Mulheres, Desporto, Desigualdades, Profissão. 
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Unequal perceptions of the work of women sports journalists in Portugal: routines, 

problems and practices 

 

Abstract  

This article discusses the role of women journalists and their functions in sports journalism in 

Portugal, from two points of view: the way they are integrated in the newsrooms and the 

social perceptions that are related to their activity, especially from the outside work and the 

comments made by readers, listeners or viewers. As such, a qualitative study was carried out 

through structured interviews to a sample of women journalists covering sports, as well as 

with researchers whom have been working in the intersection between gender and media 

studies. In one hand, the analysis clearly indicates that the journalists face several troubles in 

the newsrooms, especially in this area where men still dominate several leading positions, both 

in management and in the content covered. In the other, the journalists highlighted several 

situation of prejudice, misogynistic and offensive comments, which seek to diminish the 

potential that women can offer to this area of work. 

Keywords: journalism, women, sports, inequalities, work.  

 

Introdução 
 

Há muito tempo que ser jornalista deixou de ser uma profissão apenas ocupada por homens 

(Silveirinha, 2012). No entanto, não é possível apagar um longo passado em que as mulheres 

nem sempre foram bem vistas pelos órgãos de comunicação social, enquanto profissionais da 

área. Em Portugal, por exemplo, a área do jornalismo desportivo é completamente dominada 

SHOR�VH[R�PDVFXOLQR��³Ki�����MRUQDOLVWDV�D�WUDEDOKDU�HP�GHVSRUWR�QR�QRVVR�SDtV��GRV�TXDLV�����

VmR�KRPHQV�������H����VmR�PXOKHUHV�����������´��0DUWLQV�	�&HUTXHLUD��������S������� 

Diversos trabalhos científicos têm vindo a dar conta das dificuldades que as mulheres 

encontram no exercício da sua atividade como jornalistas. Apesar de, tal como avança Delano 

(2011), terem sido feitos vários avanços na integração de mulheres nas redações, com 

responsabilidades e tarefas idênticas aos homens, muitas distonias persistem. A partir da 

realidade asiática, Shetty (2005) apresenta inúmeras circunstâncias onde a presença 

expressiva dos homens na estrutura dos média dificulta a realização de certas tarefas por 

parte das mulheres, o que estará enraizado numa tradição social e cultural centrada no papel 

masculino. Em Israel, por exemplo, destaca-se a forma como se utiliza, tipicamente, a mulher 

para a apresentação de conteúdos televisivos com algum destaque, uma função que se debate 
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com o problema dos salários desiguais, inferiores aos dos homens. Lewis, Zamith e Coddington 

(2020) discutem as constantes ameaças, algumas de índole física, que diversas jornalistas têm 

sentido no EUA, uma situação que conseguiram empiricamente demonstrar através de um 

estudo que revela, ainda, que as profissionais deste setor com maior exposição, como os 

meios audiovisuais associados à imagem, correm mais riscos de receberem comentários 

negativos por parte do público. 

Desta forma, o principal objetivo deste trabalho consiste na tentativa de compreender o 

papel da mulher enquanto jornalista na área do desporto. Para alcançar este objetivo, foram 

aplicadas entrevistas estruturadas, recorrendo a um processo de amostragem não-

probabilística por conveniência a mulheres jornalistas que desempenham, à data deste estudo 

(junho de 2020), funções no mundo do jornalismo desportivo e também a docentes 

universitárias e investigadoras com estudos nesta área.  

 

A presença da mulher no jornalismo desportivo 

 

Não se sabe o exato momento em que as mulheres começaram a desempenhar funções 

enquanto jornalistas. O aparecimento de assinaturas femininas nos jornais nacionais não se 

traduziu na entrada de mulheres nas redações, uma vez os periódicos da época não tinham um 

espaço como hoje em dia destinado à atividade jornalística e, quando começaram a aparecer, 

não existiam divisões separadas como, por exemplo, os espaços destinados à higiene pessoal 

dos jornalistas.  

O trabalho elaborado pelas mulheres era feito em casa e, posteriormente, enviado à 

pessoa responsável no jornal que trataria da sua publicação. Como revela Isabel Ventura,  

 

inicialmente, os periódicos não tinham um espaço idêntico ao que hoje chamamos 
¶UHGDomR¶� H� SRUTXH�� TXDQGR� SDVVDUDP� D� WHU�� DV� PXOKHUHV� QmR� SRGLDP� HQWUDU�� RX�
quando o acesso não lhes era interdito, tinham espaços separados à semelhança do 
que sucede hoje com os lavabos (2014, p. 9). 

 
 

Seguindo a mesma autora, Manuela de Azevedo foi a primeira jornalista portuguesa a 

ter carteira profissional. Começou a carreira no jornal República, foi redatora da revista Vida 

Mundial, Diário de Lisboa, Diário ilustrado e terminou carreira no Diário de Notícias. Virgínia 

Quaresma é outro dos grandes nomes do jornalismo português. Possui uma rua com o seu 

nome onde, na placa que a identifica, está escrito ³SULPHLUD� MRUQDOLVWD�SRUWXJXHVD´��9HQWXUD��

2014, p. 9). Nesta altura, o funcionamento do mercado jornalístico oferecia uma dimensão 

problemática. Com frequência, as mulheres eram obrigadas a assinar as suas peças 

jornalísticas recorrendo à utilização de um nome masculino.  

Como já foi referido, o jornalismo era visto como uma profissão de homens, não era a 
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carreira ideal para o sexo feminino. As mulheres que nutriam gosto pela escrita esconderam 

durante muito tempo a sua participação em jornais, sendo que era muito mais fácil a utilização 

de um pseudónimo masculino, estando assim livres das críticas alheias (Ventura, 2014, p. 9).  

Quando as mulheres começaram a entrar nas redações dos jornais, havia uma 

separação dos espaços destinados a jornalistas do sexo feminino. Para algumas pessoas estas 

³PHGLGDV´�IRUDP�LPSOHPHQWDGDV�FRP�YLVWD�j�³GHIHVD�GD�LQWHJULGDGH�PRUDO�GDV�PXOKHUHV�IDFH�j�

OLQJXDJHP�H[FHVVLYDPHQWH�JURVVHLUD�GRV�FROHJDV�GR�VH[R�PDVFXOLQR �́�RX�VHMD��SDUD�SURWHJHU�DV�

mulheres dos homens. Já para outros indivíduos, a chegada de elementos femininos às 

UHGDo}HV�FRORFDULD�D� OLEHUGDGH�GRV�KRPHQV�IDODUHP�OLYUHPHQWH�HP�FDXVD��³D�VHSDUDomR�ItVLFD�

permitia-OKHV�PDQWHU� XPD�HVSpFLH� GH� µFROyQLD¶�PDVFXOLQD� H�� VREUHWXGR�� D�PDQXWHQomR� GHVVH�

privilégio que é o da palavUD�QR�HVSDoR�S~EOLFR��RX�QHVWH�FDVR��VHPLS~EOLFR´��9HQWXUD��������

pp. 12-13).  

Como se a separação dos espaços físicos não fosse suficiente, a delimitação dos temas 

HUD�XPD�FRQVWDQWH�� ³8PD�HVSpFLH�GH� µFHQVXUD� LQWHUQD¶�� D� MXQWDU� j� FHQVXUD�RILFLDO� TXH�YLJRra 

QHVWD� DOWXUD´� �9HQWXUD� ������ ����� $V� MRUQDOLVWDV� HUDP� SUDWLFDPHQWH� REULJDGDV� D� HVFUHYHUHP�

sobre assuntos apelidados como de especialidade do sexo feminino: gastronomia e culinária, 

FXOWXUD� H� HGXFDomR�� SXHULFXOWXUD� H� DVVLVWrQFLD� VRFLDO�� �«�� RV� WHPDV� GR� Ieminino são 

considerados menores e têm como consequência a descredibilização ou menorização de quem 

os produz (Ventura, 2014, p. 13). A instrução escolar levou a que houvesse uma crescente 

SUHVHQoD�GDV�PXOKHUHV�QR�MRUQDOLVPR��³(P�������DV�XQLYHUVLWiULDV�FRnstituíam uma pequena 

minoria, representando apenas 29,5% dos estudantes. A partir daquela data, têm crescido 

FRQWLQXDPHQWH��VHQGR�DFWXDOPHQWH�D�PDLRULD��DWLQJLQGR�TXDVH�RV����´��6XEWLO��������S����� 

O Sindicato dos Jornalistas deu conta dos resultados de um inquérito, apresentado no 

Congresso de Jornalistas, em 2017, onde se percebeu que 48,2% dos jornalistas são 

mulheres. O inquérito revela ainda que as jornalistas têm níveis de educação superiores (54% 

possuem uma licenciatura, superando os homens, com 34%) e trabalham mais horas (43% 

trabalham entre 41 e 50 horas semanais e os homens na mesma situação 33%). Além de 

trabalharem mais horas, as mulheres ganham cerca de menos 80 euros líquidos por mês do 

que os homens, representando, assim, mais de 1.000 euros por ano, o que configura um 

salário mensal desigual entre os dois géneros. No mesmo estudo refere-se que as mulheres 

auferem menos de metade dos salários acima dos 2.000 euros e que estão mais insatisfeitas 

com a profissão, especialmente com a remuneração que auferem. Quanto aos cargos de 

chefia, as mulheres ocupam menos de metade destas posições de liderança e admitem, em 

maior percentagem, que, se pudessem, escolheriam outra profissão. O mesmo documento 

revela TXH�DV�PXOKHUHV�MRUQDOLVWDV�³HVWmR�KRMH�VXjeitas a condições de trabalho (ainda) mais 

vulneráveis, com níveis de precariedade, insegurança laboral, desigualdade salarial e assédio 

VXSHULRUHV�DRV�UHJLVWDGRV�SHORV�MRUQDOLVWDV�KRPHQV��TXH�GHYHP�LJXDOPHQWH�VHU�GHQXQFLDGRV�́ � 
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Se para as mulheres fazer jornalismo era impensável, imagine-se escrever o que quer 

que fosse sobre a área desportiva. O desporto sempre foi um universo à parte e inalcançável 

para o sexo feminino. No início dos anos 1970 era difícil encontrar uma mulher a trabalhar no 

jornalismo desportivo, mas as coisas mudaram e, atualmente, é possível encontrar mulheres 

nas redações de desporto (Coelho 2006). Em relação ao número de homens, as mulheres 

DLQGD� ILFDP� PXLWR� DWUiV�� ³PDV� p� SRVVtYHO� DWp� TXH� R� tQGLFH� IHPLQLQR� QD� UHGDomR� UHIOLWD� R�

interessH�GD�SRSXODomR´��&RHOKR�����������$V�SHVVRDV�DLQGD�QmR�HVWmR�KDELWXDGDV�D�YHU�H�RXYLU�

XPD�PXOKHU� IDODU�GH�GHVSRUWR��SHOR�TXH�DLQGD�FDXVD�DOJXPD�HVWUDQKH]D�TXDQGR�DFRQWHFH� ³p�

VHPSUH�YLVWR�FRPR�DOJR�FXULRVR�XPD�PXOKHU�TXH�SDUHFH�HQWHQGHU�GH�HVSRUWHV´��&RHOho, 2006, 

p. 35).   

O número de mulheres nas redações tende a crescer, mas ainda são vistas com alguma 

GHVFRQILDQoD�SRU�SDUWH�GRV�KRPHQV��DSHVDU�³GR�FUHVFHQWH�Q~PHUR�GH�MRUQDOLVWDV�PXOKHUHV�QDV�

redações, as mulheres ainda são vistas como estranhas pelos seus colegas do sexo 

masculino. Isso acontece porque as práticas jornalísticas estão profundamente enraizadas 

QXPD� FXOWXUD� SURILVVLRQDO� FHQWUDGD� QR� KRPHP´� �/RER et al., 2015, p. 3). O Inquérito 

Internacional de Imprensa Desportiva, de 2011, que analisou 80 jornais de 22 países, e a 

autoria dos textos jornalísticos na área do desporto, concluiu que só 8% dos 11 mil artigos 

eram escritos por mulheres (Horky e Nieland 2011). Marie Hardin e Stacie Shain, no artigo 

Female Sports Journalists: Are We There Yet? µ1R¶, defendem que a duração média da carreira 

das mulheres no jornalismo desportivo é de dez anos e que a maioria nunca chega a alcançar 

cargos de gestão (2005, p. 23). Nos órgãos de comunicação social dirigidos ao público 

feminino o panorama é bem diferente. Estes são os únicos onde as mulheres chegam a exercer 

FDUJRV�GH�FKHILD��³DV�~QLFDV�PXOKHUHV�GLUHFWRUDV�GH�yUJmRV�GH�FRPXQLFDomR�VRFLDO�HQFRQWUDP-

se nas revistas dirigidas ao público feminino. São também escassos os cargos de chefia 

ocupados por mulheres nas UHGDFo}HV´��6XEWLO��������S����� 

No jornalismo, as mulheres, na maior parte dos casos, desempenham apenas funções 

GH�³H[HFXomR �́�$�HOLWH� MRUQDOtVWLFD�FRQWLQXD��SRUWDQWR��D�VHU�SUHGRPLQDQWHPHQWH�PDVFXOLQD��R�

que significa que ao ingresso das mulheres na profissão não tem correspondido idêntico acesso 

a lugares de relevo (Subtil, 2000). Além de nunca alcançarem cargos altos no desporto, as 

tarefas dadas às mulheres nas redações de desporto não são as mesmas que são atribuídas 

aos homens. Normalmente, as jornalistas ficam encarregues de cobrir eventos desportivos 

mais pequenos, com pouca notoriedade e outros desportos com menos adeptos. 

 

as mulheres na maior parte são encaminhadas para as editorias de esportes 
amadores. É mais fácil demonstrar conhecimento sobre vôlei, basquete e tênis do 
que sobre futebol e automobilismo. Territórios onde o machismo ainda impera. Mas 
também onde menos mulheres do que homens demonstram conhecimento (Coelho, 
2006, p. 35). 
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Num estudo realizado por Cláudia Martins e Carla Cerqueira (2018), através da 

aplicação de um inquérito a 19 órgãos de comunicação nacionais, com o fim de quantificarem 

³DV�H�RV�MRUQDOLVWDV�GH�GHVSRUWR�HP�3RUWXJDO �́�IRL�DSXUDGD�D�VHJXLQWH�GLVWULEXLomR��7DEHOD���� 

 

Tabela 1 - Número de jornalistas e jornalistas em cargos hierarquicamente superiores 
 

 
Fonte: Cerqueira e Martins (2018, p. 9) 

 
 

Em relação aos cargos ocupados pelas mulheres no jornalismo desportivo, segundo 

estes resultados, em 93 postos de trabalho hierarquicamente superiores, apenas 15 são 

ocupados por mulheres. Conforme relatam nesse trabalho,  

 

As percentagens de homens e mulheres em posições de chefia ou cargos superiores 
nas redações portuguesas subordinadas à temática desportiva são, igualmente, 
baixas: 84% dos postos superiores são ocupados por homens, percentagem que 
corresponde a 78 profissionais, e 16% são pertencentes a mulheres, 
correspondentes a 15 num total de 93 postos hierarquicamente superiores 
(Cerqueira e Martins, 2018, p. 10). 

 
 

O mesmo estudo releva que, segundo dados de 2018, a diferença entre homens e 

mulheres nas redações, em concreto na área de desporto, é abismal: 230 homens e 37 

mulheres, na imprensa escrita; 28 homens e 3 mulheres na rádio; 73 homens e 15 mulheres, 

na televisão. As autoras referem que na imprensa escrita desportiva - mais especificamente 

nos três jornais desportivos diários (A Bola, Record e O Jogo), grande parte das mulheres 
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estão na secção de Modalidades (10), no online são oito, futebol nacional (4) e na agenda (3). 

A imprensa portuguesa dá um maior destaque aos três grandes clubes do país (Futebol Clube 

do Porto, Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal) e, por isso mesmo, possuem 

mais páginas dedicadas a estes. Existem apenas duas mulheres a trabalhar nessas secções nos 

três desportivos diários, uma no Benfica e outra na do Sporting. Relativamente ao 

departamento que cobre o futebol internacional, as autoras não encontraram qualquer 

elemento feminino.  

 

Metodologia 

 

Este artigo tem como objetivo averiguar se existem diferenças nas tarefas e práticas 

desempenhadas pelas mulheres enquanto jornalistas de desporto em Portugal, e os problemas 

que estas enfrentam diariamente durante o desempenho da profissão. Para a concretização 

deste objetivo utilizou-se uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa).  

Neste sentido, decidiu-se implementar, como técnica de recolha de dados, um conjunto 

de entrevistas estruturadas e adaptadas aos dois perfis selecionados para analisar o tema: a 

mulheres jornalistas com responsabilidades na redação de temas desportivos, o que se 

traduziu neste caso em nove entrevistas; a investigadoras na já referida área de interseção 

entre os média e os estudos de género, o que resultou em duas entrevistas. Assim, a 

amostragem utilizada foi a não-probabilística por conveniência ou por acessibilidade. 

De modo a compreender a perspetiva tanto das jornalistas como das investigadoras, 

utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, na linha da proposta apresentada por Bengtsson 

(2016), que define esta ferramenta como uma forma de organização do conteúdo mais 

relevante e realista. O autor propõe duas abordagens da análise de conteúdo: a manifesta, 

dedicada a uma superfície de ampla estrutura; a latente, que envolve o cruzamento de 

perspetivas num determinado universo concreto. Dada a natureza deste estudo, e do número 

modesto, mas relevante da amostra, decidiu-se seguir a última perspetiva apresentada, uma 

vez que se pretende colocar em evidência as avaliações das participantes neste estudo.  

De forma a garantir os imperativos éticos de anonimato das respostas recolhidas, 

iremos analisar as declarações das entrevistadas recorrendo a uma formulação numérica. 

Deste modo, conduzimos nove entrevistas a jornalistas ligadas a diversos meios de 

comunicação, de acordo com a seguinte distribuição: televisão (4 entrevistadas); imprensa 

(3); online (1); televisão (1). Refira-se, a título genérico e informativo, que todas as 

entrevistadas desenvolvem atividades jornalísticas de forma regular e permanente há, pelo 

menos, cinco anos. Tal como se descreveu anteriormente, registámos a perspetiva de duas 

docentes e investigadoras portuguesas com trabalho científico nesta área. 
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Análise dos resultados  

 

Em termos genéricos, avaliamos neste artigo as perceções das jornalistas e das investigadoras 

sobre dois aspetos, que se relacionam, em primeiro lugar, com as práticas jornalísticas nas 

secções de desporto e o lugar da mulher neste contexto e, num segundo momento, as 

eventuais dificuldades que uma mulher jornalista terá de enfrentar na execução do seu 

trabalho fora da redação, no contacto com o público desta área ou mais generalizado.  

Em relação à primeira dimensão de observação, sobre as perceções do trabalho 

jornalístico levado a cabo pelas mulheres nas redações, concluiu-se que as perspetivas das 

entrevistadas divergem ligeiramente entre si, embora todas acabem por admitir que é possível 

encontrar algumas desigualdades nas representações sobre o papel que a mulher jornalista 

pode desempenhar neste contexto. 

Questionada sobre se as redações lidam bem com o facto de terem mulheres na equipa, 

a entrevistada nº 1 afirmou que existe preconceito e desconfiança em relação à capacidade 

GDV� PXOKHUHV� SDUD� WUDEDOKDUHP� QHVWD� iUHD�� ³8PD� HVSpFLH� GH� GHVFRQILDQoD� LQWHOHFWXDO�� HP�

relação à competência e conhecimento sobre desporto, algo que nunca acontece quando se 

WUDWD�GH�XP�KRPHP �́�VXEOLQKD��$�MRUQDOLVWD�UHYHOD�TXH��QXP�SRQWR�GH�YLVWD�SHVVRDO��VHQWH�XPD�

maior pressão ao desempenhar as tarefas diárias, não por temer represálias, mas por a 

tolerância ao erro ser muito menor, porque, tal como explicou, uma mulher nesta área tem de 

trabalhar e provar muito mais do que um homem e nunca recebe o mesmo tipo de 

reconhecimento. 

A entrevistada nº 2 disse nunca ter sentido qualquer tipo de discriminação por parte de 

colegas e chefias pelo facto de ser mulher, no entanto recorda um exemplo que evidencia um 

certo preconceito encapotado, em que se admite os jornalistas homens têm, supostamente, 

um maior conhecimento sobre o funcionamento do desporto, comparativamente com as 

mulheres, o que determina, eventualmente, uma menor exigência dos editores em relação às 

jornalistas. A entrevista completa esta ideia: ³XPD vez em conversa com uma das minhas 

coordenadoras, ela disse-me diretamente: ³(X sei que não posso exigir tanto de vocês 

raparigas como faço como os UDSD]HV´ �́ Esta afirmação leva a crer que as mulheres não são as 

únicas lesadas de tratamento diferenciado nas redações e acaba por ser muito mais fácil uma 

mulher superar as expectativas. Numa outra experiência profissional, a entrevistada nº 3 

percebeu que os métodos de recrutamento e os exercícios de teste não eram os mesmo para 

KRPHQV� H�PXOKHUHV�� ³$� FRQYHUVD� TXH� VHUYH� GH� DSUHVHQWDomR� GH� XPD�PXOKHU� p�PXLWR�PDLV�

alongada em comparação com um homem. A minha durou cerca de uma hora, enquanto a 

FRQYHUVD�FRP�FDGD�XP�GRV�KRPHQV�GD�UHGDomR��WHYH�D�GXUDomR�GH����PLQXWRV�QR�Pi[LPR�́ ��$�
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MRUQDOLVWD� GLVVH� TXH� DLQGD� ³PXLWDV� UDSDULJDV� VmR� FKDPDGDV� SDUD� D� HQWUHYLVWD�� PDV� TXH�

raramente passam nos testes. A redação era composta apenas por três raparigas e 12 

UDSD]HV�́ � 

A entrevistada nº 4 referiu que existe discriminação das mulheres em várias esferas, 

QmR� DSHQDV� QR� MRUQDOLVPR� GHVSRUWLYR�� ³DV� FDUDFWHUtVWLFDV� TXH� GLIHUHP� XPD� PXOKHU� GH� XP�

KRPHP�WrP�D�YHU�PDLV�FRP�D�QDWXUH]D�H�QmR�WDQWR�FRP�R� LQWHOHFWR �́�(PERUa admita que a 

LQWHJUDomR� GH� XPD� PXOKHU� QXPD� UHGDomR� GH� GHVSRUWR� p� FDGD� YH]� PDLV� QDWXUDO�� ³SRUTXH� p�

WDPEpP�PDLV�FRPXP�GR�TXH�QR�SDVVDGR �́�D�MRUQDOLVWD�UHYHOD�TXH�³QHP�VHPSUH�IRL�DVVLP��(��

UHFRQKHoR��TXH�GDU�RV�SULPHLURV�SDVVRV�QR�GHVSRUWR��QmR�IRL�IiFLO �́�A entrevistada nº 5 desloca 

a desigualdade do relevo da mulher jornalista numa redação desportiva para a questão das 

chefias. Segundo a entrevistada, os cargos de maior responsabilidade editorial estão ainda 

vedados às mulheres. A jornalista afirmou que, à data a que se reporta esta análise, não 

existiam mulheres nestas funções no meio de comunicação onde trabalhava e que o sexo 

feminino tinha de trabalhar muito mais do que um homem para chegar a cargos de editoria. 

³+i� WHWRV� GH� YLGUR�� 2X� VHMD�� QmR� QRV� GL]Hm declaradamente que não temos direito à 

oportunidade, permitem-nos que lutemos por ela, mas quando estamos a um passo de a 

DOFDQoDU�Ki�XPD�EDUUHLUD�LQYLVtYHO �́�DSRQWRX�� 

Esta perceção parece contrariar, em certo modo, o percurso profissional da entrevistada 

nº 6, que chegou aos cargos de editora e direção. A jornalista admite, ainda assim, que não foi 

XP�FDPLQKR�IiFLO�H�TXH�³FRPR�HP�WRGDV�DV�iUHDV�RV�FDUJRV�GH�FKHILD�VmR�TXDVH�XP�H[FOXVLYR�

dos homens. A prova disso é que demorei muito mais tempo a lá chegar .́ Para a jornalista, os 

KRPHQV�VmR�FRQVLGHUDGRV�³UDSLGDPHQWH�PDLV�FUHGtYHLV��FRPR�VH�IRVVH�XP�GHVtJQLR�JHQpWLFR �́�

O desinteresse das mulheres pelo desporto é um dos motivos para que estas sejam uma 

minoria no jornalismo desportivo, juntando a isso o facto GH�HVWD�VHU�³XPD�HGLWRULD�GXUD�SDUD�

mulheres com contexto familiar: muitos horários noturnos e trabalho por excelência ao fim de 

VHPDQD �́�H[SOLFRX�� 

Em sentido inverso à linha de raciocínio aqui apresentada surgem os depoimentos das 

restantes jornalistas entrevistadas (7, 8 e 9). Todas defenderam que nunca sentiram qualquer 

tipo de discriminação nas redações de desporto onde trabalhavam ou mesmo em experiências 

profissionais anteriores. 

As investigadoras contactadas para, de algum modo, interpretarem estes dados, 

sinalizam a existência de diversas práticas desiguais, enraizadas num certo clima de 

genderização da classe jornalística nesta área. A investigadora entrevistada nº 1 lembra que já 

VH�QRWDP�HYROXo}HV�SRVLWLYDV�QHVWH�FRQWH[WR��³QR�HQWDQWR�DV�GLVFULminações continuam a ser 

muito presentes, embora em muitos casos sejam de ordem diferente do que se verificava 

DQWHV��PXLWR�PDLV�VXEWLV �́�$�LQYHVWLJDGRUD�HQWUHYLVWDGD�Q����FRQVLGHUD�TXH�³RV�GDGRV�PRVWUDP�

que o número de homens e mulheres na profissão é mais ou menos equivalente, mas quando 
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ROKDPRV�SDUD�DV�SRVLo}HV�GH�FKHILD�HODV�FRQWLQXDP�D�VHU�GRPLQDGDV�SHORV�KRPHQV �́� 

A docente defende que a desigualdade também se reflete nos próprios conteúdos 

assinados pelos jornalistas. Num projeto onde esteve envolvida entre 2013 e 2016, sobre a 

produção jornalística a partir de uma perspetiva de género, a investigadora concluiu que as 

UHGDo}HV�HP�3RUWXJDO�VmR�GRPLQDGDV�³SRU�XPD�FRVPRYLVmR�PDVFXOLQD�GR�PXQGR��TXH�GHSUHFLD�

o que é codificado, digamos assim, como feminino .́ Embora existam diferenças consoante o 

PHLR� GH� FRPXQLFDomR� HP� FDXVD�� D� LQYHVWLJDGRUD� FRQVLGHUD� TXH� ³HP� JHUDO�� Ki� HGLWRULDV�

dominadas por mulheres e editorias dominadas por homens. Esta seleção ocorre, com 

frequência, de forma falsamente natural, tal como no dia a dia são normalizados papéis de 

JpQHUR�IHPLQLQRV�H�PDVFXOLQRV �́ 

Relativamente à questão das chefias, levantada por algumas entrevistadas, a cientista 

mostra-VH�PDLV�FDXWHORVD��XPD�YH]�TXH�³D�FXOWXUD�GDV�UHGDo}HV�GLDORJD�FRP�RV�YDORUHV�VRFLDLV�

mais amplos, que justificam que homens e mulheres tenham ainda um valor diferente no 

PHUFDGR� GH� WUDEDOKR �́� (VWD� SHUFHomR� VXJHUH� D� HYHQWXDO� DQiOLVH� GH� RXWUDV� HVWUXWXUDV� PDLV�

DODUJDGDV��³$V�SROtWLFDV�GLULJLGDV�SDUD�D�FRQFLOLDomR�GD�HVIHUD�GRPpVWLFD�FRP�D�HVIHUD laboral 

WrP�SUHFLVDPHQWH� HP� YLVWD� FRQWUDULDU� HVVD� YDORUL]DomR� GLIHUHQFLDGD �́� $� HQWUHYLVWDGD� DILUPRX�

que a questão a diferença de perceções sentida nas redações pode envolver questões de outra 

FRPSOH[LGDGH�� ³1mR� FUHLR� TXH� SRVVDPRV� UHVSRQVDELOL]DU� LQGLYLGXDlmente um conjunto de 

pessoas. Se assim fosse, bastaria afastá-las e o problema resolver-se-LD �́ 

Na análise da segunda questão, que se prende com a perspetivação de algumas 

circunstâncias que se colocam ao exercício de atividade jornalística das mulheres no exterior, 

fora das redações, já é possível encontrar um terreno de maior unanimidade junto das 

entrevistadas. De facto, para a generalidade dos depoimentos, a realização do trabalho fora de 

portas, o que sugere um determinado contacto com o público, envolve inevitavelmente a 

perceção de preconceitos e outras visões negativas junto das mulheres. 

A jornalista entrevistada nº 1, habituada ao trabalho de repórter fora da redação, refere 

TXH�D�GLVFULPLQDomR�VXUJH�PXLWDV�YH]HV�YHUEDOL]DGD��³RV�FRPHQWiULRV�LPSUyprios e os insultos 

nos serviços externos eram e são frequentes, não só por parte do público como também dos 

PHXV�FROHJDV�H�GH� LQWHUYHQLHQWHV�GR�GHVSRUWR�FRPR�WUHLQDGRUHV�� MRJDGRUHV�RX�GLULJHQWHV �́�$�

entrevistada nº 2 concorda com a ideia de que as mulheres jornalistas, nestes ambientes, são 

muito visadas em comentários de índole machista, recordando que muitas vezes ouvia a 

SHUJXQWD�MRFRVD�³D�TXH�KRUDV�HVWi�SURQWR�R�MDQWDU" �́ 

A entrevistada nº 3 partilha da opinião de que as mulheres no desporto são sempre 

menorizadas pela simples razão de serem mulheres. A jornalista admite que este preconceito é 

atual e que as mulheres são frequentemente atacadas não pelo que dizem ou escrevem, mas 

apenas por serem mulheres, particularmente por parte dos leitores que preenchem as redes 

sociais, onde comentários machistas são comuns. A entrevistada defende que os promotores 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 14 // 2021 //  34 

dos insultos estão, normalmente, ligados a uma parte do público que se encontra insatisfeita 

com a notícia retratada, o que surge com os clubes ou instituições que sofrem derrotas ou não 

cumprem certos objetivos desportivos. 

A entrevistada nº 4 admite o mesmo contexto problemático de preconceito, no entanto 

SUHIHUH� GHVWDFDU� RXWUDV� H[SHULrQFLDV�� RQGH� ³PXLWDV� SHVVRDV� FRP� TXHP� PH� FUX]HL� H� DWp�

entrevistei, partilhavam como era bom ver mulheres a falar de futebol. Alguns diziam que era 

HVWUDQKR� WDPEpP�́ �� $� MRUQDOLVWD� FRQVLGHUD� TXH� R� JUDQGH� GHVDILR� SDVVD� SRU� XP� PDLRU�

protagonismo das mulheres nesta área, com novas ideias, novos formatos, para que as 

mulheres deixeP�GH�³VHU�DSHQDV�XP�Q~PHUR �́ 

No início de carreira, a entrevistada nº 5 também foi alvo de comentários 

SUHFRQFHLWXRVRV�SRU�VHU�PXOKHU�H�WUDEDOKDU�QD�iUHD�GR�IXWHERO��³Cheguei a ouvir comentários 

que o futebol não é um mundo para mulheres e que a voz feminina não era a adequada a 

UHODWRV� GH� IXWHERO �́� FRQWRX�� 2� S~EOLFR� TXH� FRQVRPH� GHVSRUWR� QmR� p� IiFLO� GH� DJUDGDU� H� QHP�

sempre conseguiu que todos gostassem do seu trabalho. O facto ser uma mulher a escrever os 

artigos desportivos fez com que houvesse uma rejeição dos mesmos por parte dos leitores. 

³(X� Mi� VHQWL� R� SUHFRQFHLWR� GH� TXH� QLQJXpP� Or� XPD� FUyQLFD� HVFULWD� SRU� XPD� PXOKHU�� FRPR�

WDPEpP�Mi�VDERUHHL�R�RXWUR�ODGR�GH�TXHP�JRVWD�GH�OHU�R�TXH�HVFUHYR �́�UHIHULX�D�MRUQDOLVWD��Para 

a jornalista, outro dos problemas que o facto de ser mulher no mundo do desporto traz, é o 

DVVpGLR�D�TXH�VmR�DOYR�SRU�SDUWH�GH�LQGLYtGXRV�GR�VH[R�PDVFXOLQR��³+i�VHPSUH�D�WHQWDomR�GD�

sedução por parte dos homens e isto não é uma situação fácil de lidar, exigindo algum jogo de 

rins para matar o SUREOHPD�VHP�JHUDU�FRQIOLWRV �́�$�MRUQDOLVWD�ODPHQWD�TXH�WXGR�VH�WUDWH�GH�XPD�

DERUGDJHP�SURIXQGDPHQWH�GHVLJXDO��EDVHDGD�HP�TXHVW}HV�GH�JpQHUR��³e�XP�MRJR�HP�TXH�R�

macho faz questão de marcar o seu território, seguindo um suposto impulso biológico como 

descXOSD��$V�PXOKHUHV�QmR�VmR�REMHWR�GH�FRQVXPR �́ 

A entrevistada nº 6 também afirmou ter ouvido comentários desadequados durante o 

exercício da sua profissão e admitiu já ter sido tratada de forma diferente comparativamente 

aos homens pelo facto de ser mulher. A profissional de desporto nunca sentiu o preconceito 

nas redações, mas fora delas disse existir o preconceito em relação ao jornalismo desportivo. 

³6RPRV�VHPSUH�ROKDGDV�FRPR�MRUQDOLVWDV�PHQRUHV �́�H[S{V�� 

Na leitura das duas investigadoras entrevistadas, o problema da perceção social sobre o 

trabalho de mulheres jornalistas está relacionado com certos processos de socialização. Para a 

investigadora entrevistada nº 1, raparigas e mulheres são socializadas tendo como base 

assimetrias de género, com a ideia dH� TXH� Ki� HVIHUDV� TXH� VmR� ³IHPLQLQDV´� H� RXWUDV�

³PDVFXOLQDV �́�FRPR�FRQWLQXD�DLQGD�D�VHU�R�FDVR�GR�GHVSRUWR��³2EYLDPHQWH�TXH�HVWH�SURFHVVR�

ID]� FRP� TXH� QmR� WHQKDP� µLQWHUHVVH¶�� PDV� HVVD� p� XPD� LGHLD� TXH� GHYH� VHU� GHVFRQVWUXtGD��

mostrar que não há áreas mais apropriadas para homens nem para mulheres, que qualquer 

SHVVRD��GHVGH�TXH�JRVWH��SRGH�HVFROKHU �́�GHFODURX�D�LQYHVWLJDGRUD� 
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A investigadora entrevistada nº 2 coincide com esta perspetiva e considera que este 

problema não se aplica apenas ao universo externo às redações. A investigadora afirma que 

esta situação se reflete depois na ausência de um maior protagonismo das mulheres, onde o 

FRQWH[WR� QmR� FRQYLGD� D� JUDQGHV� RWLPLVPRV�� ³([LVWLUmR� VHJXUDPHQWH� PXLWDV� H[FHo}HV�� HP�

Portugal e no mundo, mas a tendência é essa .́ 

 

Conclusões 

 

A análise do nível de atuação das mulheres jornalistas, ensaiada neste trabalho a partir de 

duas perspetivas ± nas redações e no terreno externo, revela claramente aspetos que 

configuram desigualdades na perceção do potencial que as mulheres podem oferecer ao 

trabalho nesta área. Estas conclusões estão, na verdade, em linha com trabalhos anteriores 

�*HHUWVHPD� ������ 3DWULFN� ������ 7RSLü� H� %UXHJPDQQ� ������� TXH� DSRQWDP� MXVWDPHQWH� neste 

sentido de uma perceção desigual do trabalho das jornalistas. 

Através dos dados recolhidos foi possível perceber-se que os cargos de chefia 

configuram um mundo paralelo, inacessível às mulheres, onde o sexo feminino não tem uma 

voz ativa e o caminho para, possivelmente, chegarem até ele é bem mais duro e difícil do que 

em comparação com os homens. Foi também referido que existe uma menorização das 

mulheres que trabalham nas secções de desporto, uma perceção que se justifica, na perspetiva 

das entrevistadas, por uma simples questão de género. Quase todas as nove jornalistas foram 

alvo de comentários preconceituosos por serem mulheres e falarem de desporto. As mulheres, 

nesta área, têm de trabalhar e provar muito mais do que os homens e nunca recebem o 

mesmo tipo de reconhecimento. Existe uma desconfiança intelectual, em relação à 

competência e conhecimento sobre desporto no que diz respeito às mulheres enquanto 

jornalistas, algo que nunca acontece quando se trata de um homem. Ficou claro que as 

mulheres jornalistas são discriminadas por parte do público, nestes casos, os consumidores de 

informações desportivas. 

As investigadoras entrevistadas acabaram igualmente por corroborar certas ideias 

levantadas pelas jornalistas. Percebeu-se que as mulheres encontram mais barreiras para 

ocupar cargos de decisão ou de chefia e que o género interfere no mercado de trabalho. Há 

também uma forte genderização da atividade nas redações, havendo diferenças consoante o 

tipo de meio de comunicação. Os conteúdos jornalísticos continuam a apresentar desequilíbrios 

na representação de homens e de mulheres. As jornalistas estão em minoria quando se trata 

da área desportiva e as discriminações das mesmas continua a ser muito constante, embora 

em muitos casos sejam mais subtis. 

Ao sinalizar todas estas problemáticas, este estudo junta-se a uma corrente de outros 
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contributos científicos na área de interseção entre os média e os estudos de género. Contudo, 

reconhece-se que futuras abordagens devem necessariamente desenvolver um outro tipo de 

análises, incluindo técnicas como a realização de grupos focais, onde exista mais espaço para 

densificar estas questões. O alargamento da amostra também deverá ser contemplado e o 

confronto com a perspetiva de outros jornalistas, nomeadamente homens com cargos de 

chefia nas redações, poderia ser igualmente visado para tentar compreender um problema de 

natureza que apenas ilustrará parte de uma realidade desigual.  
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Resumo 

Este artigo apresenta uma análise das representações fotográficas da presidenta brasileira 

Dilma Roussef na Revista IstoÉ durante o período do impeachment. O objetivo foi analisar de 

que forma as narrativas sobre gênero expressas nestas fotografias contribuíram para a 

construção de sua imagem política. Tendo como base a Análise Crítica do Discurso foram 

criadas categorias com as principais técnicas semióticas utilizadas para estereotipar Dilma 

enquanto política e mulher. A análise é quantitativa e as descrições qualitativas de algumas 

imagens foram utilizadas apenas como forma de exemplificar o uso das ferramentas 

imagéticas. A análise deixou claras as consequências que Dilma Rousseff sofreu por desafiar os 

papéis tradicionais de gênero. A violência simbólica que sofreu quando ocupou o mais 

importante cargo do poder executivo marcarão a história do Brasil como uma retaliação 

midiática massiva. 

Palavras ± chave: Mulheres Políticas; Representações Fotográficas; Estereótipos. 

 

The president's nervous explosions: Analysis of the photographic representations of 

Dilma Roussef in IstoÉ Magazine 

 

Abstract 

This article presents an analysis of the photographic representations of Brazilian president 
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Dilma Roussef in IstoÉ magazine during the impeachment period. The objective was to analyze 

how the narratives about gender expressed contributed to the construction of their political 

image. Based on the Critical Discourse Analysis, categories were determined with the main 

semiotic techniques used to stereotype Dilma as a politician and a woman. The analysis is 

quantitative and the qualitative descriptions of some images were used only as a way to 

exemplify the use of imagery tools. The analysis shows the consequences that Dilma Rousseff 

suffered for challenging traditional gender roles. The symbolic violence she suffered when she 

held the most important position in the executive power will mark Brazil's history as a massive 

media retaliation. 

Keywords: Political Women; Photographic Representations; Stereotypes. 

 

 

Introdução  

 

Os estudos da comunicação têm sido cada vez mais utilizados como base para os estudos 

sociais, pois a mídia é uma característica inerente à dinâmica da sociedade moderna 

(Thompson, 2011). O sentido do que é comunicado não aparece a partir apenas da linguagem 

oral ou escrita, mas também através da linguagem visual (Kress & Van Leeuwen, 2006). Por 

essa razão a construção dos afetos que permeiam o senso comum é feita através tanto das 

palavras como das imagens. O senso comum alimenta e se alimenta dos estereótipos 

construídos pelos discursos, inclusive os relacionados aos papéis de gênero. 

Para Aumont (1993), a imagem pode ser definida como um objeto produzido pelo homem 

por meio de algum dispositivo, que pretende transmitir ao expectador uma forma simbolizada 

de um mundo real, em que qualquer imagem pretende ser representação da realidade, ou um 

aspecto dela. Sendo através da cultura e das imagens que as relações entre os povos e grupos 

específicos dentro de uma sociedade ganham um sentido político (Gomes, 2008, p. 229) e 

levando em consideração que a mídia é um reflexo da sociedade entender de que forma os 

diferentes grupos e indivíduos são retratados por ela se faz fundamental para entender a 

marcação dos espaços de poder na produção da opinião pública.   
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Hall (2005) afirma que as identidades são construídas a partir dos discursos, logo, faz-

se necessário nos atermos tanto aos fatos como às estratégias contidas na formação das 

práticas discursivas. Dentro das representações sociais, que servem de guia para a sociedade e 

moldam comportamentos, a fotografia ganha grande força como um veículo do poder ou da 

ideologia dominante (Toral, 2001). Parte dessa força diz respeito às crenças de uma 

transparência do discurso fotográfico dentro do mundo visual (Walton, 1984). O testemunho 

do trabalho fotográfico tem, no geral, valor de prova irrefutável. Além disso, fotografias estão 

claramente relacionadas às relações sociais e a ideia de poder de uma época (Ledin & Machin, 

2018). 

Uma fotografia transmite, mesmo que subjetivamente, uma ideia em relação a si mesma 

(Sontag, 2004). Uma fotografia não eterniza um momento, mas substitui momentos reais por 

cenas que pretendem representar algo, através de códigos semióticos que traduzem a 

realidade (Flusser, 1998). E enquanto as tradições foto-jornalísticas tentam nos colocar como 

testemunhas de uma verdade frente a um material fotográfico (Ledin & Machin, 2018) estamos 

na verdade recebendo discursos que contribuem para a legitimação de uma visão de mundo e 

de sociedade que muitas vezes não é a nossa, como é o caso dos mecanismos de perpetuação 

de dominação masculina do espaço público. 

O corpo feminino e a biologia são espaços de dominação masculina naturalizada e de 

desigualdade entre os sexos (Betti, 2011). Judith Butler (1990) afirma que a linguagem e a 

FRPXQLFDomR� FRQVWURHP� XPD� LGHLD� ILFWtFLD� GH� ³VH[R´� TXH� VXVWHQWD� RV� GLYHUVRV� UHJLPHV� GH�

poder. A autora enxerga nas construções de conceitos de gênero a importância do uso das 

repetições e dos padrões para a manutenção do patriarcado: 

 ³2�gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior 

de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para 

produzir a aparência de uma sXEVWkQFLD��GH�XPD�FODVVH�QDWXUDO�GH�VHU´��%XWOHU��������S��

59) 

 Dentro desse conceito, as mulheres retratadas pela mídia são símbolos e corpos 

politicamente e socialmente significados através das repetições dos discursos que as definem. 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 14 // 2021 //  41 

Logo, os estereótipos transformam-se em percepções partilhadas pela sociedade através de 

generalizações e rigidez, reforçando as discriminações sociais (Yim & Bond, 2002). A imagem 

da mulher através da mídia e, em especial, das fotografias é um discurso social criado pelo 

patriarcado e sustentado através da reprodução de consensos e de imagens mentais que 

fomentam e mantêm estereótipos de gênero.  

 A mídia enquadra as mulheres políticas enquanto personagens híbridas responsáveis 

por performar identidades vinculadas ao masculino e ao espaço público, mas também 

competências ligadas à cultura feminina e ao espaço privado, como a da atitude maternal, a de 

identidade visual agradável a um modelo estético e ao de abertura da vida pessoal no estilo 

das celebridades (Argolo, 2014). Esse jogo de influências em que jornalistas, fotógrafos e 

leitores participam são veículos pelos quais determinados grupos mantêm o poder através da 

visibilidade e da notoriedade de seus discursos (Mariani, 1996). 

A comunicação midiática foi foco de diversas análises pelo fato de suas manifestações 

massificadas serem amplamente divulgadas, alcançando um público maior e participando da 

reprodução de significados do feminino e de sua posição na sociedade (Marshment, 1993). As 

condições da reprodução das representações femininas pela mídia, em relação aos 

enquadramentos, provocam a deteriorização do contexto ou seu deslocamento crítico (Butler, 

2015). Por isso o jornalismo é não apenas um dispositivo de representação, mas também um 

agente dentro do espaço político (Pinto, 1995). As representações femininas veiculadas pela 

mídia fazem circular ideologias sobre o ser mulher, organizando o imaginário social ao mesmo 

tempo em que difundem os modos de compreensão das relações de gênero. 

3DUD� 0RQWH]DQR� 	� 3LPHQWD� ������� S�� ��� D� VHPLyWLFD� p� ³XPD� FLrQFLD� TXH� VH� SURS}H�

estudar todas as formas de comunicação. Ela trata tudo que está ao nosso redor como signos, 

e busca apreender o máximo da totalidade de percepções e interpretações, que se pode haver 

VREUH�HOHV �́�3DUD�6DQWDHOOD��������XP�VLJQR�UHSUHVHQWD�DOJR�H��DOpP�GLVVR��p�FDSD]�GH�SUoduzir 

efeitos de interpretação em mentes reais ou potenciais. A mídia muitas vezes se utiliza destes 

efeitos para produzir, através das imagens, novas interpretações dentro das notícias. Para o 

SHQVDGRU�IUDQFrV�*X\�'HERUG�³R�HVSHWiFXOR�QmR�p�XP�FRQMXQWR�Ge imagens, mas uma relação 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 14 // 2021 //  42 

VRFLDO� HQWUH� SHVVRDV��PHGLDGD� SRU� LPDJHQV� ������ H� FRPR�� VH� p� WmR� yEYLR�� VH� WRUQD� LQYLVtYHO´�

(Debord, 1992, p. 301). E os problemas éticos surgem justamente devido a esta invisibilidade, 

SRLV�GHOD�VXUJHP�QXPD�³YLROrQFLD�VXDYH�� LQVensível, invisível a suas próprias vítimas, que se 

exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, 

ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do 

VHQWLPHQWR´��%RXUGLHX������� pp. 22-23). 

Para Kossoy (1999) a fotografia sempre esteve à disposição das ideologias, prestando-

se aos mais diferenteV�XVRV��6HQGR�DVVLP� ³DV� LPDJHQV� WpFQLFDV� WRUQDP�DV� LPDJHQV�PHQWDLV�

reais. As fantasias da imaginação individual e do imaginário coletivo adquirem contornos 

QtWLGRV�H�IRUPDV�FRQFUHWDV�DWUDYpV�GR�WHVWHPXQKR�IRWRJUiILFR´��.RVVR\��������S��������Mauad 

(1996) afirma que umD� LPDJHP� ³QmR� IDOD� SRU� VL� Vy�� p� QHFHVViULR� TXH� DV� SHUJXntas sejam 

IHLWDV´� �0DXDG�� ������ S�� ���� H� WHQGR� HP� YLVWD� R� JUDQGH� SRGHr político das imagens na 

produção de afetos, um olhar crítico sobre esses materiais torna-se fundamental para a área 

de estudos de comunicação. 

 

Metodologia 

 

Este artigo busca perceber quais foram as repetições de discurso nas fotografias de Dilma 

Roussef vinculadas pela Revista IstoÉ e quais estereótipos do feminino elas suscitam, tendo 

como base a Análise Crítica do Discurso (ACD). A escolha por essa base metodológica se deu 

justamente pelo fato de revelar intenções dos produtores de materiais linguísticos ou 

semióticos na criação de sentidos para persuadir as pessoas a pensarem de determinada forma 

sobre um evento, muitas vezes com o intuito de manipular, ao mesmo tempo em que omite 

essa intenção (Machin & Mayr, 2012, p. 7) 

A ACD é uma metodologia teórica que aborda o estudo das linguagens na sociedade e se 

distingue de outras abordagens pela sua característica multidisciplinar, ao ter um diálogo direto 

com outras ciências sociais. Para Norman Fairclough (2003) a ACD provê bases científicas para 

questionamentos da vida social com relação ao poder, aos termos políticos e morais e à justiça 
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social. Para Van Dijk (1993) aqueles que mantêm o poder formam as ideologias através das 

representações sociais amplamente difundidas, em um processo que estabelece relações 

assimétricas de poder entre dominadores e dominados. 

A escolha desta abordagem é por tornar visíveis as relações de gênero implícitas nos 

materiais fotográficos analisados. Se a consciência de que a linguagem e a comunicação 

contribuem para a dominação e o controle de poder social é o primeiro passo para a 

emancipação (Fairclough, 1992), a consciência dos discursos patriarcais nas imagens das 

mulheres é também um passo para a emancipação feminina. 

A escolha desta metodologia teórica para análises referentes às representações femininas 

conversa intimamente com os pressupostos da teoria feminista, que também nega a 

neutralidade tanto dos geradores dos discursos, como dos analistas. Por muito tempo, teóricas 

feministas chamaram a atenção para os limites de um modelo científico patriarcal nas 

pesquisas acadêmicas, desafiando um consenso de objetividade científica. Essa falsa 

objetividade, por muitos anos, escondeu relações assimétricas entre os gêneros na produção 

do conhecimento e no controle do poder intelectual. Essa transgressão da neutralidade, para a 

autora Guacira Lopes Louro, foi fundamental para expor as desigualdades de gênero e 

posicionar as mulheres como autoras da própria naUUDWLYD�� SHVTXLVDGRUDV� ³DVVXPLDP� FRP�

ousadia, que as questões eram interessadas, que elas tinham origem numa trajetória histórica 

HVSHFtILFD�TXH�FRQVWUXLX�R�OXJDU�VRFLDO�GDV�PXOKHUHV´��/RXUR����97, p. 19). 

Identificar de que forma as mulheres são representadas e socialmente construídas é um 

passo fundamental para a emancipação, dado que o que é construído pode ser modificado. 

Conhecer para transformar, alterar as maneiras como as mulheres são percebidas para 

modificar o espaço social por elas ocupado (Pisciteli, 2002, p. 8). Desconstruir os discursos 

hegemônicos relacionados às Ciências Sociais, entendendo a ausência de neutralidade no que 

é político e o discurso enquanto o lugar das representações (Corten, 1999). 

O método quantitativo utilizado nessa análise foi inspirado no livro How to do Critical 

Discourse Analysis de David Machin e Andrea Mayr. Usando as categorias de análise de 

imagens mencionadas pelos autores, foi formulada uma planilha onde cada uma das 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 14 // 2021 //  44 

fotografias foi catalogada a partir das seguintes características: localização do olhar (Machin & 

Mayr, 2012, p. 100), tipo de sombras e iluminação (Machin & Mayr, 2012, p. 204) e cor e 

detalhes do fundo (Machin & Mayr, 2012, p. 205),  além de uma categoria sobre o 

comportamento de Dilma, suas feições e posicionamento do seu corpo. 

O objeto de estudo foram as representações fotográficas de Dilma Roussef durante o 

período de Impeachment. Foi considerado para esta análise o início no dia dois de dezembro 

de 2015 (data em que Eduardo Cunha abre o processo a partir da aceitação de um documento 

apresentado por Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaina Paschoal) e o 

fim em trinta e um de agosto de 2016 (Dilma Rousseff tem o mandato cassado em votação no 

plenário do Senado). O material fotográfico foi recolhido manualmente e o corpus de análise é 

composto por todas as fotografias de Dilma nas edições da IstoÉ onde sua imagem figurava na 

capa, e as fotografias recolhidas dentro das reportagens principais na versão online desta 

mesma revista <istoe.com.br> no período citado anteriormente. Os materiais foram analisados 

separadamente com o suporte de planilhas Excel. O total da recolha resultou em quinze capas 

da IstoÉ que continham fotografias de Dilma e quarenta e cinco fotografias de Dilma recolhidas 

nas notícias da IstoÉ Online destas mesmas edições. 

 

A Revista IstoÉ  

 

IstoÉ é uma revista do Brasil, criada em 1976 e atualmente publicada aos sábados. Ela tinha 

inicialmente uma periodicidade mensal e em março de 1977 passou a circular semanalmente. 

Na apresentação que Mino Carta, o primeiro diretor da IstoÉ, fez da revista, em seu primeiro 

número, afirmoX� TXH� HP� VXDV� SiJLQDV� ³FDGD� XP� HVFUHYH� FRP� IUDQTXH]D� H� FRP� DV� VXDV�

próprias palavras, sendo que uma harmoniosa desunião serviria como prova, entre outras, de 

DPRU�SHOD�WROHUkQFLD��SHOR�GLiORJR��SHOD�GHPRFUDFLD´��1DOGRQL������, s/p). Durante a fase em 

que circulou mensalmente, IstoÉ priorizou a publicação de grandes reportagens e matérias de 

análise. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Cunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Bicudo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Reale_J%C3%BAnior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Janaina_Paschoal
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Em 2013, a circulação de IstoÉ era de cerca de 405.000 cópias por mês. Ela é considerada 

nas três principais revistas publicadas no país, além da Veja e Época. A revista IstoÉ se define 

como independente e nunca vinculada a grupos políticos ou económicos. Foi a primeira revista 

brasileira a publicar integralmente seus conteúdos online ao criar o site IstoÉ Online. 

 

Análise 

 

A seguir estão os resultados da análise quantitativa dos materiais fotográficos, com uma 

análise qualitativa por categoria apenas como forma de exemplificar o uso das ferramentas 

semióticas. 

 

Localização do olhar: 

O olhar é um ponto de análise fundamental da relação entre o observador e a pessoa 

retratada e pode guiar para discursos não explícitos (Machin & Mayr, 2012, p. 100). Para esta 

categoria dividimos os materiais em apenas dois grupos: as fotografias onde Dilma olha 

diretamente para a câmera e as fotografias onde Dilma não olha diretamente para a câmera. 

No gráfico abaixo (Gráfico 1) é possível observar que, de um total de sessenta fotografias de 

Dilma, em quarenta e oito ela aparece com olhar vago ou não encarando a câmera (80%) e 

em apenas doze imagens ela olha diretamente para a câmera (20%).  

 

Gráfico 1: Resultados percentuais sobre Localização do Olhar 
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O olhar é um recurso semiótico usado para provocar interesse e engajamento (Machin & 

Mayr, 2012). Para Kress e Van Leeuwen (2006) uma imagem pode ser de oferta ou de 

demanda, dependendo da ação ou da interação com a pessoa retratada. Quando o retratado 

olha para a câmera isso cria uma imagem de demanda, pois o cruzamento dos olhares cria 

uma relação imaginária com o observador, uma relação social imaginária (Kress & Van 

Leeuwen, 2006, p. 124). Imagens de demanda colocam o fotografado enquanto protagonistas 

de uma ação e o observador enquanto participante desta. As imagens de oferta conferem ao 

retratado a passividade de serem observados e auxiliam na criação de um ambiente de 

julgamento. 3DUD� H[HPSOLILFDU� VHJXH� DQiOLVH� GH� XPD� IRWRJUDILD� XWLOL]DGD� QR� (GLWRULDO� ³2�

PRPHQWR�GH�GHFLVmR´��0DUTXHV���015). 

 

Figura 1: Fotografia da Revista IstoÉ ± reportagem editorial ³O momento de decisão´ (Marques, 2015) 

 

 
Na fotografia acima (Figura 1) temos uma imagem do rosto de Dilma com um 

enquadramento cujo corte está em seu pescoço. Seu olhar está voltado para baixo e sua 

postura enquanto oferta ao observador cria um afeto de falta de firmeza e de submissão. Seu 

rosto está contraído e sua boca fechada rigidamente conota uma conformação tanto com sua 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 14 // 2021 //  47 

situação política, como uma marcação sobre sua idade, relacionando ambas características ao 

seu desgaste político. O desfoque com uso de fundo infinito escurecido, contribui para 

concentrar a atenção apenas em Dilma, criando a facilidade do surgimento de julgamentos 

morais. Essa autorização para avaliar surge do fato de que ao nos depararmos com uma 

representação humana, nossos olhos buscam os olhos dentro da imagem. O encontro dos 

olhares entre observador e retratado tem efeito de acessibilidade e sinceridade (Machin & 

Mayr, 2012, p. 103) e o oposto, ou seja, uma análise mais objetiva e impessoal ocorre quando 

o olhar está vago ou em outra direção que não a da câmera.  

A imagem analisada, assim como a extensa maioria das imagens analisadas são 

imagens de oferta. Os resultados comprovam a utilização massiva desta ferramenta semiótica 

em que a pessoa retratada não demanda nenhuma resposta positiva afetiva do observador, 

apenas a consideração impessoal sobre si (Kress & Van Leeuwen, 2006, p. 124). Os 

observadores foram convidados a observar Dilma e a avaliar sua personalidade enquanto 

representante política de forma negativa, dado que seu olhar quase sempre vago ou voltado 

para baixo indica pensamentos negativos e submissão (Machin & Mayr, 2012). O olhar voltado 

para baixo pode também remeter ao estereótipo de gênero das figuras femininas religiosas, 

muito utilizadas como exemplos de mulher na educação das meninas (Flores, 2012), de forma 

que sinalizam uma espera pelo silêncio público de Dilma nos espaços de poder. 

 

Iluminação e Sombras: 

O uso da iluminação para a criação de afetos com relação a um objeto é uma 

ferramenta semiótica muito utilizada tanto pela publicidade quanto pela mídia. O uso de 

iluminação ampla, vinda de diferentes fontes de luz traz conotações positivas sobre o objeto ou 

a pessoa representada. Já as sombras escuras geralmente conotam humores mais sombrios 

(Machin & Mayr, 2012, p. 103). Quanto a essa questão dividimos o material em três grupos: as 

fotografias cujo rosto de Dilma aparecia iluminado e com pouco contraste de sombras, as 

fotografias com iluminação neutra, ou seja, bem similares a um ambiente natural com sombras 

existentes, porém pouco marcadas e as fotografias com sombras bem marcadas e com pouca 
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iluminação.  

Nos resultados apresentados no gráfico abaixo (Gráfico 2), das sessenta fotografias 

analisadas, trinta e três tinham iluminação neutra (55%), vinte e uma tinham sombras 

marcadas ou baixa iluminação na área do rosto (35%) e apenas seis fotografias mostravam o 

rosto de Dilma iluminado (10%). 

 

Gráfico 2: Resultados percentuais sobre Iluminação e Sombras 

 

 
Observe como exemplo uma fotografia de Dilma vinculada no dia doze de agosto de 

�����QD� UHSRUWDJHP�³$�HUD�'LOPD� VH�DSUR[LPD�GR� ILP´� �3DUGHOODV������b). Na fotografia do 

rosto de Dilma com um enquadramento com corte acima dos ombros e no topo dos cabelos, o 

foco é em seu rosto que preenche quase a totalidade da parte esquerda da foto. O 

enquadramento é também tomado em partes por um fundo infinito acinzentado que ocupa a 

metade direita da imagem. Dilma morde uma unha e tem a feição do rosto contorcida, 

demonstrando preocupação. Seu olhar não está direcionado para a câmera. Nas culturas 

ocidentais, a escuridão e as sombras têm associação com ideias de ocultação, dissimulação, 

falta de clareza e pessimismo enquanto que as luzes trazem ideias de otimismo (Machin & 

Mayr, 2012). Essa fotografia (Figura 2) trabalha com fonte de luz com apenas uma direção. 

Dessa forma, a sombra formada atrás da cabeça de Dilma é bem marcada e escura, e cobre 

sua nuca e parcialmente o seu rosto. As imagens com sombras marcadas criam significados de 

emoção extrema ou de melancolia (Machin & Mayr, 2012) e no caso dessa imagem aumentam 
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o poder de representação de insegurança de Dilma. Além disso, a parte mais escura da foto, 

vinda da esquerda, marca não apenas os posicionamentos políticos da presidenta como pouco 

conhecidos ou obscuros, mas também recriam afetos de incerteza política e de insegurança no 

observador. O contraste das sombras em seu rosto, marcando as rugas, também evocam os 

estereótipos vinculados a sua idade, trazendo à tona conceitos de desgaste. 

 

Figura 2: Fotografia da Revista IstoÉ - UHSRUWDJHP�³$�HUD�'LOPD�VH�DSUR[LPD�GR�ILP´ (Pardellas, 2016b) 

 

 

Articulação do Fundo 

Kress e Van Leeuwen (2006) propõem através da semiótica social que os marcadores 

de modalidade são capazes de se articularem em diferentes graus. Esses graus envolvem a 

representação entre o abstrato e o realístico, a profundidade, a iluminação, o brilho e a 

contextualização, ou seja, a variação entre ausência de fundo e o seu completo detalhamento. 

Essa articulação do fundo de uma imagem provoca sentidos e sugere ações. Para essa 

categoria dividimos o material em fotografias cujo fundo aparece desfocado ou de apenas uma 

cor e fotografias onde o fundo não está desfocado e têm detalhes. São considerados detalhes 

objetos, outras pessoas ou lugares atrás da representação fotográfica de Dilma. 
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Gráfico 3: Resultados percentuais sobre Articulação do Fundo 

 

 

 Os resultados no gráfico acima (Gráfico 3) mostram que, das sessenta fotografias 

analisadas, quarenta e nove tinham o fundo desfocado ou de apenas uma cor (82%) e onze 

tinham o fundo com detalhes ou focado (18%). A escolha por um fundo sem detalhes 

prevaleceu. Essa estratégia semiótica funciona para descontextualizar situações, focando nos 

sentimentos, fraquezas e reações do retratado e fazendo com que as imagens percam a 

origem no tempo e no espaço (Machin & Mayr, 2012).  

Na imagem abaixo (Figura 3) de fotografia publicada em seis de maio de 2016 na 

UHSRUWDJHP�³$V�ERPEDV�GH�'LOPD´��*DOOR��������Wemos apenas o rosto de Dilma, com o corte 

da fotografia em seu queixo e o corte superior um pouco acima do topo da sua cabeça. Ela 

está sorrindo, não olha diretamente para a câmera e se posiciona atrás de uma labareda de 

fogo, que cobre seu rosto de maneira transparente, deixando parte de suas feições expostas. 

O fundo está desfocado ressaltando Dilma enquanto objeto de análise ou de julgamento em 

uma imagem de oferta. 
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Figura 2: Fotografia da Revista IstoÉ ± UHSRUWDJHP�³$V�ERPEDV�GH�'LOPD´ (Gallo, 2016) 

 

 
 O contexto fotográfico da imagem é o ato do acendimento da tocha olímpica no início 

dos jogos no Rio de Janeiro em 2016. O evento ocorreu no Palácio do Planalto em Brasília. 

Porém, não apenas não é possível apreender na imagem o local onde o ato ocorreu, como 

também a reportagem da IstoÉ não trata das Olimpíadas, mas sim de um aumento nos gastos 

do governo com programas sociais, como por exemplo o reajuste de 9% no valor do auxílio 

Bolsa Família. A situação da fotografia não é citada em momento nenhum pela reportagem e 

QD�OHJHQGD�GD�IRWR�FRQVWD�DSHQDV�TXH�³e�IRJR: A presidente Dilma deixará como herança um 

3DtV�HP�FRODSVR�HFRQ{PLFR´��*DOOR��������� 

 Voltando à análise da imagem, tanto essa anulação do contexto fotográfico como o 

ângulo e o enquadramento remetem ao sentido de que Dilma Roussef está em chamas. Essas 

escolhas marcam um atravessamento político ideológico de construção de uma imagem 

negativa da presidenta. Para Parry-Giles (2014, p. 195) os jornalistas providenciam 

julgamentos importantes que contribuem para um legado de líderes políticos. Essa imagem, 

apesar de utilizar um desfoque do fundo para promover o apagamento do contexto da ação, 

remete a outros contextos, como os tribunais da Inquisição dos séculos XV e XVI, onde 
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mulheres eram condenadas ± por questões religiosas ou políticas - à morte em fogueiras para 

um júri e o povo expectador. Ao serem consideradas bruxas, essas mulheres não tinham 

direito à defesa. As fogueiras onde eram incineradas eram uma forma de purificação. Assim 

como, para Dilma, seria seu impeachment. Dilma é, assim, queimada simbolicamente através 

desta imagem. 

 

Comportamento facial e corporal 

Esta categoria não foi retirada da bibliografia base do método, porém ligada aos 

padrões de repetição percebidos ao longo da recolha dos materiais. Ela se refere ao 

comportamento de Dilma nas situações fotográficas e foi dividida da seguinte maneira: 

fotografias nas quais Dilma aparece fazendo careta ou enquanto falava, fotografias nas quais 

Dilma aparece sorrindo, fotografias em que Dilma está com o semblante sério, fotomontagens 

com Dilma onde ao menos parte de sua representação é fotográfica (excluindo imagens de 

desenho, por exemplo) e fotografias onde Dilma aparece de lado ou de costas para a câmera. 

 

Gráfico 4: Resultados percentuais sobre Comportamento Facial e Corporal 

 

 

Acima o gráfico (Gráfico 4) mostra que, das sessenta fotografias, treze mostravam 

Dilma enquanto falava ou fazendo careta (22%), vinte e uma continha imagens de Dilma com 
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o rosto sério (35%), em oito fotografias Dilma aparecia sorrindo (13%), em dezoito fotografias 

Dilma aparecia de lado ou de costas (30%) e não havia nenhuma fotomontagem.  

Sorrir é uma ferramenta semiótica que indica abertura, amizade e afeto (Machin & 

Mayr, 2012) e o pouco uso de fotografias com esse comportamento indica que a revista 

analisada não desejava apresentar estas características positivas vinculadas à imagem de 

Dilma. Vinte e dois porcento do material continha fotografias de Dilma enquanto falava ou com 

careta. Fotografias capturadas enquanto políticos falam ou discursam podem ser usadas como 

uma forma de sugerir falta de compostura e de agência (Machin & Mayr, 2012). A repetição 

deste padrão de representação retira a individualidade ao focar em elementos físicos ou 

psicológicos que as categoriza (Machin & Mayr, 2012, p. 107), nesse caso enquanto política 

sem as habilidades sociais e comportamentais para exercer o cargo. Esse conteúdo implícito 

desabona Dilma, desqualificando-a enquanto sujeito portador de autonomia. 

Outro padrão de repetição que nos chamou a atenção foi o posicionamento do corpo de 

Dilma. No material analisado, 30% mostravam Dilma de lado ou de costas, uma escolha 

incomum nas representações fotográficas de políticos. Em imagens com a pessoa de costas ou 

de lado, há o ponto de vista de um observador presente (Machin & Mayr, 2012, p. 105). Esta 

estratégia retira dela sua posição de poder, e a coloca ainda mais como imagem de oferta.  

A reportagem "Que País teremos?" (Pardellas, 2015) publicada em onze de dezembro 

de 2015 utiliza uma fotografia de Dilma (Figura 4) de lado, com o enquadramento com corte 

pouco acima do seu peito e acima do topo de sua cabeça. Suas costas estão um pouco 

curvadas, ela não olha para a câmera e a luz parece ser natural. A notícia aborda a 

desarticulação política de Dilma. Além de Dilma, há a imagem de dois homens um pouco 

desfocados atrás dela, e dois braços masculinos distintos posicionados de forma a apontar uma 

direção. Um dos homens está ao fundo no canto direito da imagem, seu rosto parcialmente 

desfocado e cortado pelo enquadramento e ele tem as duas mãos cruzadas e na frente da 

boca, além de um semblante preocupado. O outro homem está atrás das costas de Dilma, no 

canto esquerdo. Apenas parte do seu rosto aparece e ele tem o olhar sério.  Um dos braços 

que aparece na fotografia está coberto até o pulso com uma camisa social masculina na cor 
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azul marinho e aparece no canto lateral esquerdo. O corte de enquadramento se localiza 

próximo ao cotovelo. No canto lateral direito há outro braço, dessa vez com o corte de 

enquadramento mais próximo ao pulso e apontando na direção contrária ao primeiro. Também 

veste roupa social masculina, sendo esse um fator de relevância na criação do estereótipo 

vinculado a esta imagem. 

 

Figura 3: Fotografia da Revista IstoÉ - reportagem "Que País teremos?" (Pardellas, 2015) 

 

 
 No caso da imagem acima, fica nítido a função do enquadramento para posicionar Dilma 

enquanto figura política não pertencente ao espaço público e guiada por homens. Para Butler 

(2015, p. 23) uma moldura pode funcionar como um autocomentário sobre a história da 

própria moldura, intervindo ou ampliando as imagens que estão em jogo. Dilma vista de lado, 

sendo guiada por figuras masculinas, ao mesmo tempo em que há dois homens com 

semblante de desconfiança atrás, reforça os sentidos de uma sociedade patriarcal ao 

reproduzir a imagem do homem no poder e da mulher desqualificada para assumir a liderança. 

Este é um processo já estabilizado historicamente.  

O que está implícito no comportamento de Dilma enquadrado e descontextualizado 
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nesta fotografia seria de que o poder, quando colocado nas mãos de uma mulher será julgado 

como manifestação violenta, perdida ou desequilibrada. É possível associar isto ainda ao que 

Landowski (2012) chamou de "negação do outro" (2012, p. 33), que para ele é a tendência de 

negar a alteridade dos que são diferentes. Dilma enquanto um símbolo e as mulheres 

enquanto líderes são posicionadas como inferiores e não preparadas para executarem cargos 

públicos e políticos, necessitando do direcionamento e auxilio masculino. Isso remete ao ideal 

patriarcal do encarceramento das mulheres no âmbito privado. 

Essa fotografia - e outras com o uso desta estratégia semiótica de comportamento 

corporal e enquadramento semelhantes - que inclui estar posicionada de lado, além do 

caimento dos ombros, reproduz a assimetria nas representações fotográficas de homens e 

mulheres nos espaços públicos de poder. A imagem analisada reproduz valores negativos e 

depreciativos sobre a conduta de Dilma Rousseff, sobre sua competência e habilidades políticas 

e administrativas, e ausência de tomada de decisões. Isso constrói uma identidade pejorativa, 

estereotipada e deslegitimada sobre ela. 

Conclusões 

Nos dados quantitativos e na análise das ferramentas semióticas mais utilizadas chamou a 

atenção a identificação de estereótipos visuais vinculados ao não pertencimento feminino aos 

espaços públicos de poder, a histeria feminina, a vulnerabilidade e a solidão das mulheres 

políticas.  

Na quase totalidade das fotografias a presidenta não tinha o olhar voltado para a câmera. 

Isso aplica sobre ela um olhar de julgamento, transformando-a em imagem de oferta. O uso 

dessa estratégia semiótica colocou Dilma em uma posição comum às mulheres, enquanto 

sujeitas passivas de observação. 

 Sobre as luzes, percebeu-se pouco uso de iluminação ampla. As fotografias com muitas 

sombras e pouca iluminação, além de demonstrarem as decisões de Dilma como pouco 

conhecidas ou obscuras, criam afetos de incerteza política e de insegurança no observador. O 

contraste das sombras em seu rosto, marcando as rugas, também evocam os estereótipos 

vinculados a sua idade, trazendo à tona conceitos de desgaste. Quebra o arquétipo de princesa 
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ou de juventude, e remete ao enquadramento midiático sobre mulheres políticas enquanto 

personagens híbridas responsáveis por performar identidades vinculadas ao masculino e ao 

espaço público, mas também competências ligadas à cultura feminina e ao espaço privado. A 

identidade visual jovem, agradável a um modelo estético e ao de abertura da vida pessoal no 

estilo das celebridades (Argolo, 2014) é um estereótipo que, por ser quebrado por Dilma, deve 

ter essa quebra fortemente marcada em suas representações. Esse resultado conversa com a 

pesquisa realizada por Biroli (2010) que mostrou como figuras femininas eram retratadas nos 

ambientes políticos de poder, geralmente com evidência em traços de personalidade, dos seus 

corpos, da sua juventude ou da vida pessoal. 

O uso nas fotografias de imagens de um fundo geralmente desfocado ou sem detalhes, 

retira Dilma dos contextos políticos e descontextualiza situações, focando nos sentimentos, 

fraquezas e reações dela e provocando a perda do tempo e do espaço (Machin & Mayr, 2012). 

Dilma funcionou aqui enquanto um símbolo do feminino, com representações que levam 

a ideias de que as mulheres enquanto grupo não possuem características emocionais ligadas 

aos papéis de liderança. A mensagem de que mulheres não estão aptas para cargos de 

liderança e cargos políticos por fatores psicológicos ou biológicos, usa dessas ferramentas para 

abalar a credibilidade intelectual e emocional do feminino.  

As conclusões sobre o uso das ferramentas semióticas e dos estereótipos a ela 

relacionados apontam para uma produção de efeitos avaliativos negativos relacionados tanto a 

Dilma como às mulheres em posições de poder a partir de imagens que moldam as 

interpretações sociais excludentes e misóginas. Estas interpretações são formuladas por um 

processo de produção do poder simbólico, segundo os quais a dimensão espacial e os recortes 

adquirem uma importância fundamental, pois a luta de ideologias se trata de uma violência 

simbólica quando materializada em fotografias. 

As fotografias de Dilma Roussef analisadas neste artigo produziram efeitos de sentido 

desmoralizantes, que utilizaram de estratégias semióticas para produzir efeitos estereotipantes 

sobre sua conduta política e seu pertencimento ao espaço público de poder. As repetições de 

discurso identificadas nas imagens se relacionam a preconceitos de gênero sobre o feminino 
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enquadrando a figura da presidenta enquanto culpada, isolada ou irracional. Ser mulher e o 

vínculo deste estatuto com os estereótipos de histérica, solitária, agressiva ou passiva foi um 

crime pelo qual Dilma não pôde ser perdoada no campo da política institucional. 
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Resumo  

Este artigo analisa as representações do antipetismo em capas da revista IstoÉ, publicadas 

durante a campanha eleitoral de 2018. Interessa questionar quais foram os sentidos 

construídos pela revista, em suas capas, em um momento marcado pela ascensão da extrema-

direita. O texto trabalha com duas hipótese: (i) a de que IstoÉ investiu numa cobertura 

adversária em relação ao partido e (ii) que o antipetismo assumido pela revista figurou como 

estratégia discursiva central na depreciação do PT e, por consequência, na normalização da 

candidatura de Jair Bolsonaro, um populista autoritário de extrema-direita. O trabalho 

desenvolve uma contextualização histórica relacionando o papel da mídia no estímulo ao 

antipetismo, além de refletir sobre a relação entre o jornalismo e a narrativa na produção de 

sentidos sobre o mundo, a partir do que se pretende entender a narrativa de IstoÉ.  

Palavras-chave: antipetismo; narrativa; Partido dos Trabalhadores; Eleições 2018; IstoÉ. 
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Normalization of the Extreme Right in the 2018 Brazil Election 

 

Abstract 

This article analyzes the representations of antipetismo on the covers of IstoÉ magazine, 

published during the 2018 electoral campaign. It is interesting to question what meanings 

were constructed by the magazine, on its covers, at a time marked by the rise of the extreme 

right. The text works with two hypotheses: (i) that IstoÉ invested in an adversarial coverage of 

the party and (ii) that the antipetismo assumed by the magazine was a central discursive 

strategy in the depreciation of the PT and, consequently, in the normalization of the candidacy 
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of Jair Bolsonaro, an authoritarian right-wing populist. The work develops a historical 

contextualization relating the role of the media in stimulating anti-Petism, in addition to 

reflecting on the relationship between journalism and narrative in the production of meanings 

about the world, based on what is intended to be understood in IstoÉ's narrative. 

Keywords: antipetism; narrative; Workers' Party; 2018 Elections; This is. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho discute a representação narrativa do antipetismo na cobertura da 

participação do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2018 pela revista IstoÉ. Para 

tal, analisaremos, na segunda parte do texto, um conjunto de capas publicadas durante o 

período da campanha, nas quais o PT ou os seus representantes no pleito figuraram de forma 

central. Uma das principais revistas de informação do país, a publicação realizou uma 

cobertura claramente crítica ao partido nas últimas eleições, mesmo diante de um cenário em 

que a extrema-direita, com diversos episódios de ataque à democracia, dava sinais de 

possibilidade de vitória. Assim, partimos de duas hipóteses: (i) que IstoÉ reproduziu, em 2018, 

uma cobertura adversária em relação ao PT, em linha com a postura histórica de outros 

veículos da mídia hegemônica, documentada em diferentes estudos da área (AZEVEDO, 2017; 

GAGLIARDI; FERES JR, 2019; ALBUQUERQUE, 2013); e (ii) que o antipetismo assumido pela 

revista se mostrou como elemento discursivo essencial para a construção de uma narrativa de 

desconstrução do PT e, consequentemente, de normalização da candidatura Jair Bolsonaro.  

 Para orientar a nossa reflexão, vamos apresentar uma contextualização dos recentes 

acontecimentos que marcaram a cena política brasileira nos últimos trinta anos desde a 

retomada da democracia, efetivamente restabelecida com a promulgação da Constituição 

Federal de 5 de outubro de 1988. Nesse percurso histórico, interessa demarcar o papel dos 

grandes veículos de comunicação, em particular a sua atuação em relação ao Partido dos 

Trabalhadores, um partido que nasceu justamente no processo de transição do regime 

autoritário para a chamada Nova República, depois de duas décadas de regime militar. Em 

seguida, discutiremos, brevemente, a relação entre jornalismo, narrativa e produção de 

sentido, perspectiva teórica a partir da qual pretendemos observar as capas da revista IstoÉ, 

entendidas, no âmbito deste trabalho, como constructos narrativos.  
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Antipetismo na mídia hegemônica 

 

Considerando os últimos sete pleitos eleitorais realizados no período pós-ditadura militar, o 

país jamais havia presenciado um cenário eleitoral tão atípico como aquele que acabou por 

consagrar a vitória de um candidato com características que a literatura identifica como 

próprias do populismo autoritário. Segundo Norris e Inglehart (2019), o populismo autoritário, 

em particular quando assumido pela extrema-direita se demarca pela intolerância, sobretudo 

contra grupos vulneráveis, pelo investimento em estratégias de estímulo do medo, o ataque 

direto às instituições e a valores basilares da convivência democrática.  

 A vida política do então candidato do Partido Social Liberal em 2018, Jair Bolsonaro, 

com quase três décadas como deputado na Câmara dos Deputados, em Brasília, não deixava 

margem para dúvidas quanto a sua inclinação para valores antidemocráticos. Em diversas 

ocasiões, ao longo das últimas décadas, Bolsonaro atacou minorias étnicas e sexuais e as 

instituições da democracia, ao fazer, em diferentes momentos, a defesa aberta da tortura e da 

ditadura militar que perseguiu opositores, cassou direitos políticos, censurou a imprensa e 

matou pessoas, submetidas a práticas diversas de tortura. Na célebre sessão da Câmara dos 

Deputados que aceitou o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, em 17 de abril de 

2016, o deputado Jair Bolsonaro aproveitou a ocasião para homenagear o Coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores do período militar, apresentado por ele 

FRPR�XP�KHUyL�H�³R�WHUURU�GH�'LOPD 5RXVVHII´��&RPR�IRL�SRVVtYHO�TXH��FRP�HVVH�KLVWyULFR�GH�

político de extrema-direita, Bolsonaro tenha sido eleito para o cargo político mais disputado da 

República? Como chegou à cadeira de Presidente da República?  

 As razões têm sido apontadas em diferentes trabalhos, os quais, não obstante possam 

aprofundar causas específicas, parecem admitir que o resultado eleitoral de 2018 foi o 

resultado de um processo de instabilidade política vivenciado no país nos últimos anos. Nesse 

sentido, Jair Bolsonaro seria não a causa, mas o sintoma mais representativo de um processo 

de crises que contou com o papel fundamental das próprias instituições de controle da 

democracia, como a imprensa e setores do judiciário (ALBUQUERQUE, 2021). Vários autores 

apontam as chamadas Jornadas de Junho como um dos marcos iniciais da crise que 

desembocaria na eleição, anos depois, de Bolsonaro. Teria sido a partir daí que uma série de 

forças de direita, o que viria a ser chamado de nova direita, teria iniciado um processo de 

aglutinação, a partir das redes sociais da Internet, em torno de uma estratégia orquestrada de 

ataque direto ao Partido dos Trabalhadores, que, naquele altura, cumpria, com Dilma Rousseff, 

o terceiro mandato presidencial seguido. Teria crescido, enormemente, a partir dali, a teia 

discursiva que ajudaria a disseminar o sentimento anti-Partido dos Trabalhadores, ou 

³DQWLSHWLVPR´��3DUD�DOpP�GH�DSUHVHQWDU-se como reação de setores das elites contra políticas 

implementadas pelos governos do PT, o sentimento antipetista é, também, tributário dos 
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efeitos de amplas coberturas da corrupção política, nas quais certos enquadramentos criaram, 

na opinião pública, a ideia de que o PT seria o responsável pelos maiores escândalos de 

corrupção já vistos no país. Como enfatizou Telles: 

 

O antipetismo dos manifestantes que foram às ruas este ano não procede 

simplesmente de uma reação às notícias sobre corrupção, provém também da 

divergência com projetos e políticas redistributivas e de expansão dos direitos de 

minorias. O noticiário é gerado para ser consumido, e existe um mercado à procura 

de um porta-voz que expresse sua ideologia de direita, traduzida, hoje, no 

antipetismo. (TELLES, 2015, p. 38) 

 

Assim, apesar de junho de 2013 ser apresentado como um momento importante para 

compreender o recrudescimento do antipetismo, a gênese desse movimento é bastante mais 

recuada no tempo e se explica, em grande medida, como mostram Gagliardi e Feres Júnior 

(2019), pelo papel desempenhado pela grande mídia brasileira, com raras exceções, ao longo 

dos últimos trinta anos. Isso se comprova ao observarmos o papel político exercido pelos 

grandes veículos em todas as eleições presidenciais, desde 1989, com algumas exceções 

apontadas pelos autores. Em 1989, por exemplo, tornou-se célebre o trabalho de manipulação 

da TV Globo na edição do debate eleitoral de segundo turno entre Fernando Collor de Mello e 

Luiz Inácio Lula da Silva, este candidato pelo PT. Na edição realizada e propagada nos 

telejornais, a emissora selecionou os melhores momentos de Collor de Mello e os piores 

momentos de Lula no debate, criando um franco clima de favorecimento do primeiro.  

Já nas eleições de 1994, a contrariedade ao PT se afirmou por meio de uma cobertura 

que notabilizou Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira, como 

R�SULQFLSDO�FULDGRU�GR�³3ODQR�5HDO´��(P�������D�LQIOXrQFLD�PLGLiWLFD�VH�GHX�VREUHWXGR�SRU�PHLR�

de um clima de esvaziamento do debate, com a decisão da TV Globo de não realizá-los 

naquelas eleições. Já a campanha eleitoral de 2002 é frequentemente apontada pelos autores 

como um ponto fora da curva. Diante de um reposicionamento do PT e de sua mensagem, com 

a adoção de novas estratégias, como a vinculação a partidos tradicionais e a figuras do campo 

econômico liberal, como José Alencar, candidato a vice-presidente de Lula, a grande mídia 

conferiu uma cobertura que contribuiu para um consenso em torno do candidato do PT 

(BIROLI; MIGUEL, 2013), já que este havia dado garantias de respeitar o modelo econômico 

de matriz neoliberal defendido pela imprensa.  

Mas pouco tempo depois surge o Escândalo do Mensalão, em 2005, e a cobertura 

adversária volta a crescer de maneira bastante acentuada, tendo o Jornal Nacional, da TV 

Globo, atuado, de maneira direta, na composição de um clima de desconstrução do PT 

(GUAZINA, 2011). Assim, a eleição de 2006 foi bastante marcada pelo tema da corrupção, 
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tendo Lula conseguido se reeleger ainda assim. Em 2010, no pleito entre Dilma Rousseff, do 

PT, e José Serra, do PSDB, Gagliardi e Feres Júnior (2019, p. 31-32) aponWDP�TXH�³R�YLpV�IRL�

IRUWHPHQWH� IDYRUiYHO� DR� 36'%�� WDQWR� QRV� MRUQDLV� LPSUHVVRV� TXDQWR� QR� -RUQDO� 1DFLRQDO´�� $�

campanha de 2014, por sua vez, já bastante polarizada, foi marcada por uma influência da 

Operação Lava Jato, àquela altura celebrada no espaço dos meios de comunicação, que 

haviam retomado, a exemplo do que ocorreu no Mensalão, o tema da corrupção como questão 

central da cobertura política, associando-o, especialmente a políticos do PT. 

A polarização de 2014 se acentuou com a segunda vitória de Dilma Rousseff. A recusa 

do PSDB em aceitar o resultado das eleições, tendo o próprio partido anunciado que pediria 

recontagem de votos ao Tribunal Superior Eleitoral, o avanço da Lava Jato e a recusa de Dilma 

Rousseff de interferir nas investigações, como queriam alguns de seus aliados do PMDB, como 

o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, criaram as condições para que o processo de 

destituição contra ela fosse votado pelo Congresso Nacional. Com claras evidências de que o 

processo tinha fragilidades jurídicas, os grandes veículos de comunicação se recusaram a 

discutir a substância jurídica das imputações contra Dilma e contribuíram para um processo de 

legitimação do impeachment, em nome da derrubada da presidente (RIZZOTTO, PRUDÊNCIO; 

SAMPAIO, 2017). Já fora do poder, o PT assistiu à prisão de Lula, no âmbito da Operação Lava 

Jato e o impedimento de sua candidatura em 2018, pelo TSE. 

 Em todos os acontecimentos políticos desta quadra histórica, no período eleitoral ou 

não, os grandes meios de comunicação exerceram um papel adversário evidente em relação 

ao PT, como documenta, em extenso trabalho de análise, o professor Fernando Azevedo 

(2017). Ao observarmos o papel da mídia nos diferentes pleitos presidenciais, nota-se que o 

antipetismo não começa em 2013, tampouco parece ser um produto das redes sociais na 

Internet. Esteve sempre presente, pulverizado e estimulado no espaço da grande mídia, 

mesmo antes do surgimento das novas mídias, em torno das quais algumas análises parecem 

querer situar o fenômeno Bolsonaro. Seguramente, a campanha da extrema-direita beneficiou-

se do modelo da grande rede, como tem sido apontado nos casos de outros populistas 

autoritários, como Donald Trump, mas a teia discursiva presente nesse espaço parece ter uma 

conexão direta com o que se disse muito antes do Facebook ou do Twitter, nas narrativas 

midiáticas dos meios tradicionais.  

  

Narrativa e jornalismo  

 

Gonzaga Motta (2013) compreende o jornalismo como produtor de narrativas a partir das 

quais o jornalismo constrói os sentidos sobre o real. É neste campo de reflexão que situamos o 

trabalho empreendido pelos meios de comunicação e a partir do qual pretendemos observar, 

empiricamente, a narrativa construída por IstoÉ na composição de suas capas durante o 
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período eleitoral de 2018. Observar o jornalismo como um construtor de narrativas em nada 

se confunde com um trabalho de manipulação deliberada do real, embora isso possa acontecer 

em casos concretos, documentados pela história. Perspectivar a narrativa no jornalismo é, 

antes de mais nada, chamar a atenção para o processo de composição do mundo que nasce a 

partir de uma condição narratológica imbricada no discurso jornalístico. O jornalismo não 

espelha o mundo social, mas narra-o. Narrar significa, neste sentido, fazer escolhas 

semânticas, estipular modos de dizer e de organizar os acontecimentos selecionados e que 

merecerão tratamento noticioso. Esses acontecimentos são dispostos narrativamente, 

organizados num tempo e num espaço, por meio da ação de personagens que assume lugar 

numa determinada intriga, por meio da qual o público percepciona a vida social.  

No caso dos acontecimentos da política, esse trabalho de composição narrativa do 

mundo se mostra de forma muito evidente. Hélder Prior (2015) analisa, por exemplo, o 

escândalo político, tema central na atualidade brasileira, a partir do que entende ser a 

narratividade do escândalo. O autor chama a atenção para o fato de que os casos de corrupção 

e de abusos de poder, por exemplo, ao serem incorporados pela mídia em sua cobertura, 

transformam-se em verdadeiras narrativas, organizadas, muitas vezes, de forma seriada, com 

novos episódios sendo incorporados a cada dia. Nas narrativas do escândalo político na mídia, 

os agentes políticos se transformam em actantes, ou seja, exercem uma função no contexto 

da intriga, em muitos casos interpretados como heróis ou vilões. Veja-se, nesse sentido, os 

juízes que se notabilizam pela condenação de figuras importantes e que geralmente, muitas 

vezes independentemente de abusos cometidos, são transformados, nas narrativas midiáticas, 

em heróis da pátria. Na recente história brasileira, vimos isso acontecer com Joaquim Barbosa 

H�6pUJLR�0RUR�� -RDTXLP�%DUERVD�YLURX�� HP�XPD�FDSD�GD� UHYLVWD�9HMD�� ³R�PHQLQR�SREUH�TXH�

PXGRX� R�%UDVLO´�� TXDQGR� FRQGHQRX� -RVp�'LUFeu, figura importante do PT, por corrupção, no 

escândalo do Mensalão (ARAÚJO, 2018). Já Sérgio Moro figurou em diversas capas de revistas 

de informação como figura de destaque, celebrado pelo trabalho desenvolvido na Lava Jato, 

particularmente pela condenação do ex-presidente Lula. Em 2021, Moro foi considerado 

suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, nos casos em que julgou Lula.  

Tanto no primeiro caso quanto no segundo, a maneira como os sentidos foram 

produzidos em torno dos dois juízes obedeceu a procedimentos retóricos que são próprios da 

enunciação narrativa, particularmente no contexto de criação de personagens, como evidencia 

Ana Teresa Peixinho (2014), para quem a mídia age como máquinas narrativas de composição 

de personagens, submetidas a um processo de seleção parcelar de traços dos indivíduos com 

existência ontológica. Argumenta a autora que, quando deslizam para o espaço midiático, os 

agentes sociais são submetidos a um processo de configuração narrativa, transformando, na 

feliz expressão de Roland Barthes, em seres de papel. Neste movimento de produção de 

sentidos sobre o mundo, o narrador-jornalista lança mão de uma série de ardis 
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argumentativos ou estratégias de enunciação tanto no plano textual quanto no plano 

imagético. No caso das capas de UHYLVWD�� DEXQGDP�RV� FKDPDGRV� ³HIHLWRV�SRpWLFRV´� �0277$��

2013) que ajudam a compor semanticamente o mundo representado pelo veículo.   

  

Desenho metodológico 

 

Para a realização desta análise, de natureza qualitativa, vamos estudar cinco capas da revista 

de IstoÉ, publicadas no período eleitoral de 2018, nas quais Luiz Inácio Lula da Silva ou 

Fernando Haddad, este último candidato oficial do Partido dos Trabalhadores, apareceram em 

destaque principal. As capas são das seguintes edições: 2544, 2546, 2548, 2549 e 2551, 

coletadas no período de junho a dezembro de 2018. A escolha temporal busca traçar o 

caminho percorrido pela narrativa jornalística da revista neste ano decisivo para a democracia 

brasileira e cujo desfecho marca a chegada da extrema-direita ao poder. O critério de seleção 

das capas considerou o grau de representatividade que as personagens Haddad ou Lula 

possuíram neste espaço no lapso temporal analisado. Assim, selecionamos as edições nas 

quais esses atores políticos figuraram de maneira central na narrativa, em posição de 

proeminência. As edições que possuíam reportagens sobre, mas não traziam os políticos na 

capa de maneira central e destacada, foram desconsideradas. É válido ressaltar que este 

estudo faz parte de um projeto maior que analisou as três principais revistas de comunicação 

do Brasil no período eleitoral de 2018. Encaramos a capa da revista como constructo semiótico 

que integra um processo narrativo mais amplo, no qual o antipetismo surge como estratégia 

enunciativa principal. Deste modo, direcionamos a análise com base nos três planos presentes 

em qualquer narrativa, tal como sugerido por Motta (2013): plano da expressão, plano do 

conteúdo e plano da metanarrativa.  

Seguindo de perto os ensinamentos do autor, e procurando sintonizá-los às 

especificidades narrativas do nosso objeto empírico, o primeiro plano, da Expressão, diz 

respeito à superfície do texto, este entendido de maneira lata, não limitado ao texto verbal. 

Aqui, leva-se em consideração o modo como o narrador constrói a mensagem, a linguagem 

verbal e visual utilizada para compor os modos de dizer ou de enunciar o discurso. Já o 

segundo plano, da Estória, engloba a estória propriamente dita, ou seja, a intriga que é 

projetada na mente do narratário por meio das escolhas enunciativas anteriores. O terceiro 

plano, da Metanarrativa, entende que a narrativa que está contida na intriga principal, e o 

modo como ela se expressa possui relação com o contexto social que circunda o processo de 

enunciação narrativa. No caso das capas da revista, os dois primeiros planos se 

materializam nos títulos, subtítulos e principalmente nas imagens que as compõem, assim 

como as cores exercem uma função significante importante; já a metanarrativa se configura 

por meio de relações semânticas estabelecidas pelas capas com outras narrativas presentes no 
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imaginário social. A dimensão metanarrativa pode apresentar-se ao analista, em nosso 

entender, por meio de estratégias de interdiscursividade, quando discursos pretéritos são 

apropriados pelo discurso nascente, para fins de construções semânticas específicas.  

 

O antipetismo como estratégia narrativa em IstoÉ 

 

A análise começa com a capa da Edição 2544 (Figura 1), publicada no dia 21 de setembro de 

������ FRP� R� WtWXOR� SULQFLSDO� ³4XHP� p� R� PDLV� RGLDGR"´� Constrói-VH� D� LGHLD� GH� ³HOHLomR� GRV�

H[WUHPRV´��TXH�DSDUHFH�QD�QDUUDWLYD�GH�,VWRe�SRU�PHLR�GD�FRQVWUXomR�GH�XPD�DQWtWHVH�HQWUH�R�

"antilulopetismo" e o "antibolsonarismo". Na visão do enunciador, a disposição de ambos em 

pólos ideológicos extremos, em vez de acentuar diferenças, revela profundas semelhanças. 

Para criar esse efeito de sentido, o enunciador recorre a uma montagem fotográfica que, ao 

dispor metade dos rostos de Lula e Bolsonaro lado a lado, apresenta ao leitor uma única 

persona política. Seja quem for o vencedor - uma disputa entre quem seria mais odiado - o 

SDtV� WHULD� XP� SUHVLGHQWH� GH� H[WUHPRV�� &KDPD� D� DWHQomR� R� UHFXUVR� DR� WHUPR� ³OXORSHWLVPR´��

expressão que possui um sentido pejorativo usado em outros espaços midiáticos com um 

efeito de desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores e que, como subtítulo da 

capa, funciona como mecanismo interdiscursivo de reforço, no plano metanarrativo, do 

antipetismo da revista. De fato, IstoÉ sugere um extremismo de esquerda, utilizando Lula 

como agente principal, que não  encontra amparo na realidade, já que Lula jamais se 

caracterizou, durante o seu período de governo, entre 2003 e 2010, como candidato 

autoritário ou extremo. Em verdade, permaneceu no poder durante oito anos sem cometer 

ataques às instituições, prática comum ao populismo autoritário do adversário, hoje presidente 

da República, nem propor políticas públicas extremadas; basta recordar-se, nesse sentido, a 

avaliação de Lula, por diversos cientistas políticos, como um político de tom conciliador, 

bastante diferente do histórico beligerante, autoritário e pouco afeito à discussão democrática 

que, durante trinta anos, o ex-deputado Jair Bolsonaro protagonizou.   

Assim, ao insistir na falsa dicotomia, a revista parece não conseguir desprender-se de 

uma força mais efetiva de composição discursiva: o seu antipetismo. Com essa capa, IstoÉ 

empreende uma estratégia de normalização do candidato de extrema-direita, em linha com o 

que outros trabalhos empíricos mostraram na análise de enquadramentos construídos pelos 

jornais da mídia mainstream no país.  
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Figura 1. Capa da edição de IstoÉ de 21/09/2018 

 
Fonte: Acervo IstoÉ 

 

 Mas o antipetismo se aprofunda como estratégia de composição narrativa na capa da 

Edição 2546 (Figura 2), de 5 de outubro de 2018, quando Fernando Haddad, oficialmente 

candidato do Partido dos Trabalhadores, aparece pela primeira vez. A capa contempla a 

personagem de maneira exclusiva, tendo as estratégias imagéticas e textuais apresentadas em 

um único foco: convencer o leitor de que Haddad seria a pior escolha para ser o próximo 

presidente do país. A estratégia imagética utilizada é a seguinte: os tons escuros causam 

pânico, tensão e colaboram para a criação de uma atmosfera de ilicitude, que seria revelada 

pela revista, em nome do interesse do eleitor. Haddad aparece com feição assustada, talvez 

culpada, envergonhada, com olhar vago, ao lado do título principal da capa: "Haddad, o 

candidato de 32 processos".  

 
Figura 2. Capa da edição de IstoÉ de 05/10/2018 

 
Fonte: Acervo IstoÉ 
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A estratégia enunciativa construída pelo título, pela imagem e pela cor mobilizada na capa 

serve ao propósito de criação de um ambiente de suspeição da idoneidade do político. O 

subtítulo da capa é elucidativo nesse sentido:  

 

Ele é um campeão de problemas com a Justiça. Tem dezenas de acusações por 

crimes. Envolvido na Lava Jato, com experiências executivas consideradas 

desastrosas. Fernando Haddad avança na corrida eleitoral. A sua eventual 

escolha para presidir o país deve consagrar o modelo de desvios e corrupção 

do PT e trazer de volta ao poder um grupo que praticamente afundou o Brasil na 

maior crise da sua história. É ISSO MESMO QUE VOCÊ QUER? (ISTOÉ, 2018 - 

grifos da revista). 

 

Como se nota, os grifos da revista, que aparecem em cor amarela na capa, constroem 

um universo de negatividade, lançando suspeitas sobre o candidato que apontam para um 

julgamento prévio por parte do enunciador. Este lança ao público uma pergunta final, em 

OHWUDV� PDL~VFXODV�� IXQFLRQDQGR� FRPR� XPD� LQWHUSHODomR� UHWyULFD�� ³e� LVVR� PHVPR� que você 

TXHU"´��6H�D� UHVSRVWD�j�SHUJXQWD�p�QHJDWLYD�H�GLDQWH�GD�SUHVHQoD�GH�%ROVRQDUR�QR�VHJXQGR�

turno eleitoral, o que IstoÉ sugere, claramente, é a sua preferência pela eleição deste último, 

não obstante a evidente ameaça do candidato de extrema-direita aos valores da convivência 

democrática. De igual modo, IstoÉ incorpora uma das dimensões discursivas mais importantes 

do populismo autoritário, qual seja, a aposta na retórica da anticorrupção como forma de 

desconstrução da figura do adversário, mesmo quando o alvo é político não condenado, ainda 

que possa ser objeto de investigação. Considerando a força social que o discurso anticorrupção 

possuía naquele momento, com a Operação Lava Jato celebrizada nos media mainstream, a 

proposta interpretativa de IstoÉ se apresenta como fundamental à mensagem de Jair 

Bolsonaro na campanha. Também aqui, a retórica anticorrupção surge, na narrativa de IstoÉ, 

como estratégia discursiva de aprofundamento do antipetismo da revista. Sem dúvida,  o 

"antipetismo" do veículo é determinante em todas as suas narrativas, ganhando destaque e se 

sobressaindo muito mais o seu aparente "antibolsonarismo".  

Nas três próximas edições objetos desta análise, IstoÉ investe em diferentes efeitos 

poéticos, no plano da narrativa, conseguidos a partir da mobilização do interdiscurso, que, 

como salientamos na parte metodológica, mobiliza discursos anteriores, ao serviço dos efeitos 

de sentido pretendidos pelo enunciador. Olhemos a capa da Edição 2548, de 19 de outubro 

de 2018. Fernando Haddad aparece identificado como um cavalo de Tróia, tanto imagética 

TXDQWR� WH[WXDOPHQWH�� SRU� PHLR� GR� WtWXOR�� ³2� &DYDOR� GH� WUyLD� PDLV� yEYLR� GD� KLVWyULD´��

Visualmente, a capa apropria-se da pintura de Giovanni Domenico Tiepolo, de 1733 (Figura 4), 
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pintada para representar a famosa narrativa helênica. Segundo a lenda, guerreiros gregos se 

esconderam dentro de um cavalo de madeira, como estratégia para invadir, de forma 

camuflada,  e dominar a cidade fortificada de Tróia, o que foi essencial para a vitória e a 

conquista gregas.  

 
     Figura 3 Capa da edição de IstoÉ de 19/10/2018         

              

                       Fonte: Acervo IstoÉ                                Fonte: Getty Images 

 

Ao contrário da narrativa histórica, na proposta de IstoÉ, os camuflados seriam Lula, 

'LOPD� 5RXVVHII�� *OHLVL� +RIIPDQQ� H� RXWUDV� ILJXUDV� GR� 37�� DSUHVHQWDGDV� FRPR� ³FDPDULOKD� GH�

malfeitores petistas TXH��FRPDQGDGRV�SHOR�SULVLRQHLUR�/XOD��DVVDOWRX�R�%UDVLO´��WDO�FRPR�DILUPD�

o enunciador no subtítulo daquela capa. Eis a configuração do plano da estória: Haddad seria o 

PHLR�DWUDYpV�GR�TXDO�XPD�³FDPDULOKD�GH�PDOIHLWRUHV´�SURFXUDYD�³LQYDGLU´�H�³GRPLQDU´�R Palácio 

do Planalto, sede do Poder Executivo da República, que aparece em substituição aos portões 

da cidade de Tróia. O sentimento antipetista se mostra evidente, configurando-se em uma 

estratégia interdiscursiva essencial à composição da estória.  

O antipetismo segue como força motriz na capa da Edição nº 2549 (Figura 5), de 26 

de outubro. O enunciador recorre, igualmente, ao interdiscurso, para compor a estória. Da 

Grécia, recorre-se a Roma, por meio da mobilização da narrativa bíblica, imortalizada na 

IDPRVD�SLQWXUD�GH�0LFKHODQJHOR��³$�FULDomR�GH�$GmR´��GH�������)LJXUD�����$�REUD��TXH� fica no 

teto da Capela Sistina, ao lado da Praça de São Pedro, no Vaticano, retrata a criação por Deus 

do primeiro homem, Adão, narrada no Livro do Gênesis. É uma narrativa seminal, na 

perspectiva do cristianismo, na qual o Criador cria a criatura à sua imagem e semelhança. 

Apropriando-se dessa narrativa, IstoÉ sugere que a responsabilidade pela emergência de 

Bolsonaro como candidato eleitoralmente viável é do PT, especialmente de Lula. Assim, este 

Figura 4. Obra representando o 
Cavalo de Tróia de Giovanni Domenico 
Tiepolo: Procissão do Cavalo de Tróia, 

1733. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teto_da_Capela_Sistina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A3o_e_Eva
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnesis
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figura, na capa, como Deus, criador de Adão, que seria Bolsonaro. Esse efeito de sentido se 

HYLGHQFLD�WDQWR�LPDJpWLFD�TXDQWR�QR�WH[WR��R�WtWXOR�GD�FDSD�p��³(�R�37�FULRX�%ROVRQDUR´�   

     

 
Figura 5. Capa da edição de IstoÉ de 26/10/2018 

               

               Fonte: Acervo IstoÉ                                Fonte: Cultura Genial 

 

  

A contrariedade ao PT fica demonstrada, também, no subtítulo, onde o partido aparece 

DVVRFLDGR�D�³PDOIHLWRV��³FRUUXSomR´�H�³LQFRPSHWrQFLD´��³$SyV����DQRV�GH�PDOIHLWRV�DR�%UDVLO��R�

Partido dos Trabalhadores colhe os resultados de tanta corrupção, compadrio político e 

LQFRPSHWrQFLD�QD�HFRQRPLD��JHUDQGR�VHX�SUySULR�DQWDJRQLVWD´�  

 Por fim, a capa da Edição nº 2551, publicada em 9 de novembro de 2018 (Figura 7), 

mantém a estratégia discursiva que busca no interdiscurso de matriz religiosa o modo de 

enunciação do sentimento antipetista incorporado pela publicação. No caso concreto, a 

narrativa mobilizada é a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, a partir de uma releitura 

GD� REUD� UHQDVFHQWLVWD� ³$� H[SXOVmR� GR Paraíso", de Masaccio. A obra, datada de 1425, 

encontra-se atualmente em Florença. O episódio bíblico narra a expulsão como o castigo divino 

atribuído a Adão e Eva por terem incorrido em pecado. Na capa, mais do que expulsos, os 

líderes do PT aparecem como alvos de um banimento. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Obra representando a criação 
Adão e Eva de Michelangelo Buonarotti, 

"Criação de Adão e Eva", 1511 
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                Figura 7. Capa da edição de IstoÉ de 
                                 09/11/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                          Fonte: Acervo IstoÉ                                   Fonte: Obvious 

 

Trata-se, aliás, da mesma expressão utilizada por Jair Bolsonaro durante a campanha, 

TXDQGR�HOH�DPHDoRX�³EDQLU´�RV� ³UDGLFDLV�YHUPHOKRV GD�QRVVD�SiWULD´��TXDQGR� IRVVH�HOHLWR��$�

escolha da mesma expressão usada pelo candidato da extrema-direita para significar a 

reorganização das forças políticas no contexto pós-eleitoral é uma boa evidência do tom usado 

pela revista em relação ao PT, com base em adjetivações que não encontram amparo, aliás, no 

TXH� UHFRPHQGD� D� ERD� SUiWLFD� MRUQDOtVWLFD�� 4XHP� ³EDQH´� R� 37�� QD� FDSD� GD� UHvista, é Ciro 

Gomes, candidato derrotado nas eleições de 2018. Diante da vitória de Bolsonaro, Ciro estaria 

mobilizando uma força de oposição, sem a presença do PT, ainda que este seja o partido com 

maior representação na Câmara Federal. Segundo IstoÉ, o P7� VHULD� ³UHOHJDGR�DR� LVRODPHQWR�

SROtWLFR´�GHSRLV�GD�GHUURWD�HP�������1RWH-se que, mesmo após o desfecho eleitoral do partido 

contra o qual IstoÉ apostou num conjunto de estratégias discursivas de desconstrução, seria 

QHFHVViULR�³EDQL-OR´�GD�GLVFXVVmR�SROtWica, mesmo no campo da oposição.  

 

Considerações finais  

 

Neste artigo, procuramos analisar como a revista IstoÉ interpretou a presença do Partido dos 

Trabalhadores nas eleições presidenciais de 2018, marcadas pela presença de um candidato de 

extrema-direita, que reúne as características apontadas pela literatura internacional como um 

populista autoritário (NORRIS; INGLEHART, 2019).  Interessou-nos questionar se, mesmo 

diante da possibilidade de vitória de um político de extrema-direita, reconhecidamente afeito a 

posições antidemocráticas, como a defesa da tortura e do regime militar, o jornalismo de IstoÉ 

manteria a linha editorial de oposição aos candidatos do PT, um partido que nasce no regime 

democrático e em cujos governos não atentou contra valores básicos da convivência 

Figura 8. Obra representando 
a expulsão do paraíso de 
Masaccio, "A Expulsão de 

Adão e Eva do Paraíso´, 1425 
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democrática, ao menos com medidas efetivas, como as que, claramente, viriam a ser 

praticadas por Jair Bolsonaro. Nesta direção, tendo como referência o estudo das narrativas 

jornalísticas, buscamos escrutinar o material empírico, capas de IstoÉ,  com base em 

categorias de análise narrativa, a partir do cruzamento dos planos da narrativa, da estória e da 

metanarrativa (MOTTA, 2013). 

Ao analisar as capas selecionadas, percebemos que o antipetismo se apresentou como 

a principal estratégia discursiva de IstoÉ mesmo no contexto eleitoral de 2018. Mesmo diante 

das ameaças da extrema-direita, toda a composição narrativa presente nas capas analisadas 

contribuiu para aprofundar o sentimento adversarial em relação ao PT, apresentado como a 

pior alternativa, ainda que, do outro lado, estivesse o autoritarismo. A narrativa de IstoÉ 

desqualifica Lula e Fernando Haddad, apresentados com recurso a diferentes adjetivações 

QHJDWLYDV�� FRPR� ³PDOIHLWRUHV´� H� ³FRUUXSWRV´�� (P� QHQKXP� PRPHQWR�� D� UHYLVWD� LGHQWLILFD o 

antipetismo histórico dos meios de comunicação como um fator importante à criação de Jair 

Bolsonaro; ao contrário, culpa o PT pela criação deste último. O tom adversário é tal que a 

revista sugere, textualmente e imageticamente, não a expulsão - o que já seria, ainda que 

metaforicamente, problemático na gramática da democracia - �� PDV� R� VHX� ³EDQLPHQWR´� GR�

cenário político.  

Com efeito, o antipetismo de IstoÉ, evidenciado nos dados analisados neste trabalho, 

colaborou não apenas para uma normalização da figura de Jair Bolsonaro na disputa eleitoral 

de 2018, ao menos no campo da grande mídia, mas ajudou, seguramente, a legitimar o 

próprio discurso bolsonarista na campanha eleitoral, já que a desconstrução do Partido dos 

Trabalhadores por meio da retórica anticorrupção foi o elemento principal da comunicação do 

candidato. A narrativa de IstoÉ pareceu aceitar tudo, até a extrema-direita, menos o PT.  

Sem dúvida, uma das principais conclusões a que chegamos diz respeito ao papel do 

jornalismo de revista na representação dos atores sociais e políticos na sociedade e como os 

veículos têm lidado com uma conjuntura política inédita no país. Apesar de não tecer elogios 

ao estilo de Bolsonaro, ao deixar de enfatizar o extremismo deste e exaltar o antipetismo 

como mal-estar generalizado da população, IstoÉ colaboram, ao menos no conjunto de edições 

analisadas, para uma aparente normalização e justificação da extrema-direita personalizada na 

figura do candidato do PSL. Dessa forma, este estudo contribui com os resultados analisados 

para pesquisas futuras que busquem compreender e adentrar nesse espaço midiático de 

construção de sentidos na política, bem como a sua influência na vida em sociedade.  
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