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RESUMO 
 
 
Partimos da premissa de que se vive na sociedade do espetáculo, tal como 
proclamou Guy Debbord, e, nesse contexto, a mídia alimenta-se dessa 
espetacularização e constrói a cultura de imagens e produção de mercadorias, 
fornecendo modelos a partir dos quais o sujeito pode se identificar como sendo 
homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. Em outras 
palavras, a cultura veiculada pela mídia produz material para a criação de 
identidades através das quais os indivíduos se inserem e se reconhecem na 
sociedade contemporânea. Ao observarmos as campanhas eleitorais, podemos 
perceber nitidamente que essa profusão de identidades é bastante explorada na 
propaganda publicitária dos candidatos, em especial na propaganda veiculada pela 
TV no Horário Eleitoral Gratuito. Instigados pela explícita relação entre mídia e 
política no âmbito da sociedade do espetáculo, este estudo tem por objetivo principal 
investigar as identidades que emergem nas práticas discursivas midiáticas das 
campanhas eleitorais de 2010 para presidente da República e governadora do 
estado do Rio Grande do Norte protagonizadas pelas então candidatas Dilma 
Rousseff (PT) para presidente e Rosalba Ciarline (DEM) para governadora. Para 
tanto, nos fundamentamos na teoria do Círculo de Bakhtin, que considera o 
enunciado como unidade da comunicação verbal e concebe a linguagem como 
fenômeno dialógico e prática discursiva e, ainda, nas concepções de relações 
dialógicas, vozes sociais e cronotopo formuladas pela referida teoria. Ainda do 
campo teórico, estabelecemos uma interconexão com as teorias advindas dos 
Estudos Culturais (Hall, Woodward) acerca da identidade, que a concebe como 
sendo múltipla, fragmentada, não-fixa, ou seja, o sujeito assume identidades 
diferentes, nem sempre coerentes, em diferentes momentos, conforme o contexto 
em que é interpelado. A pesquisa situa-se nos quadros da Linguística Aplicada (LA), 
a qual considera a linguagem como centro de seus estudos e se instala na fronteira 
de um número aberto de áreas de conhecimento, ampliando suas possibilidades de 
investigação por meio da indisciplinaridade. Nosso corpus constitui-se de 20 vídeos 
de propaganda eleitoral veiculados pela TV no Horário Eleitoral Gratuito da 
campanha de 2010; dentre estes, 14 vídeos são da propaganda da candidata Dilma 
Rousseff e 06 são da candidata Rosalba Ciarline. Buscamos para fins de análise 
identificar as identidades que emergem dos discursos sobre as candidatas nos 
vídeos de propaganda veiculados na referida campanha, bem como perceber as 
relações dialógicas que se estabelecem nesses discursos e ainda se a construção 
identitária desses sujeitos situa-se no mesmo eixo axiológico. A análise do corpus 
revelou que as múltiplas identidades culturais das candidatas em campanha 
emergem nos discursos que circulam na propaganda eleitoral veiculada pela TV, tais 
como as identidades de mulher pioneira, competente, sensível, mãe, avó, religiosa, 
e, ainda, que elas são cambiantes à medida que as demandas eleitorais, ou seja, a 
necessidade de se obter apoios e votos, esboçam um construto identitário fluido a 
respeito da candidata ao cargo em questão.  
 
Palavras-chave: Discurso. Linguagem. Identidade. Propaganda eleitoral. 

 

 



ABSTRACT 

 
Starting from the premise that we live in the society of spectacle, as proclaimed by 
Guy Debbord, and, in this context, the media feeds itself off of this spectacularization 
and constructs a culture of images and production of goods, providing templates from 
which the subject can identify himself/herself as being male or female, successful or 
unsuccessful, powerful or powerless. In other words, the culture conveyed by the 
media produces material for the creation of identities through which individuals insert 
and recognize themselves in contemporary society. Observing the election 
campaigns, we can see clearly that this profusion of identities is fairly explored in the 
advertising propaganda used by the candidates, particularly in the propaganda 
broadcasted on the Free Electoral Time on TV. Instigated by the explicit relation 
between the media and politics within the society of the spectacle, this study aims to 
investigate the main identities that emerge in the discursive practices of the media in 
the election campaigns of 2010 for president of the Republic and governor of the 
State of Rio Grande do Norte that had as protagonists the candidates at that moment 
Dilma Rousseff (PT) for president and Rosalba Ciarline (DEM) for governor. To do 
so, we based ourselves on the theory of Bakhtin Circle, which considers the 
statement as a unit of verbal communication and conceives language as a dialogical 
phenomena and a discursive practice and also in the conceptions of dialogical 
relationships, social voices and chronotope formulated by the previous mentioned 
theory. Still in the theoretical field, we have established an interconnection with the 
theories coming from the Cultural Studies (Hall, Woodward) about the identity, which 
conceives it as multiple, fragmented, non-fixed, so that, the subject assumes different 
identities, not always coherent, at different times, depending on the context in which 
they are approached. The research is situated in the frames of Applied Linguistics, 
which considers language as the center of its studies and settles on the border of an 
open number of areas of knowledge expanding its possibilities of investigation by 
means of the interdisciplinary. Our corpus consists in 20 electoral propaganda videos 
aired on TV during the Free Election Time in 2010 campaign; among these, 14 
videos are Dilma Rousseff’s propaganda and 06 videos are Rosalba Ciarline’s 
propaganda. We seek for the purpose of the analysis to identify the identities which 
emerge from the discourses about the candidates in propaganda videos broadcasted 
in the referred campaign, as well as realize the dialogical relations established in 
these discourses and even if the identity construction of these subjects is located in 
the same axiological axis. The corpus analysis revealed that the multiple cultural 
identities of the candidates campaigning emerge in the discourses circulating in the 
electoral propaganda aired on TV such as: the identities of pioneer woman, 
competent, sensitive, mother, grandmother, religious. And, yet, those are changeable 
as the electoral demands, in other words, the need to obtain support and votes, 
outline a fluid identity construction about the candidate to the position in question. 

 

Keywords: Discourse. Language. Identity. Electoral Propaganda.  

 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 
 

Nous partons de la prémisse que nous vivons dans une société de l’spectacle 
comme a proclamé Guy Debbord et, dans ce contexte, le média se nourrit de cette 
spetacularisation et construit la culture des images et production de marchandise, en 
fournisant des modèles où le sujet peut s’identifier comme homme ou femme, réussi 
ou fracassé, puissant ou impuissant. En d’autres termes, la culture véhiculé par le 
média produit matériel pour la création des identités où les individus s’appartient et 
se reconnaissent dans la société contemporaine. Quand nous observons les 
campagnes électorales, nous pouvons apercevoir nettement que cette profusion des 
identités est très exploité dans la propagande publicitaire des candidats, 
spécialement dans la propagande véhiculé par la télévision dans l’Horaire Électoral 
Gratuit. Encouragé par la relation explicite entre média et politique dans le cadre de 
la société de l’spectacle, cette étude a pour objectif principal rechercer les identités 
qui émergent dans les pratiques discursives médiatiques dans les campagnes 
électorales de l’année 2010 pour élire le président de la république et le gouverneur 
de l’état du Rio Grande do Norte protagonisées par les candidates Dilma Rousseff 
(Parti desTravailleurs – PT) comme présidente et par Rosalba Ciarline (Les 
Démocrates – DEM) comme gouverneur. Pour cela, nous nous basons sur la théorie 
du Cercle de Bakhtine, qui considère l’énoncé comme unité de communication 
verbale et conçoit le langage comme dialogique et pratique discursive et, en plus, 
dans les conceptions de relations dialogiques, les voix sociales et le chronotope 
formulées par la théorie du Cercle. Encore dans le cadre théorique, nous établissons 
une interconnexion avec les théories d’Études Culturelles (Hall, Woodward) à propos 
de l’identité, qui est considérée comme multiple, fragmentée, non-fixe, c’est à dire, le 
sujet assume des identités différentes qui ne sont pas toujours cohérentes, en 
plusieurs moments, conformément au contexte où il est interpellé. La recherche se 
situe dans le champ de la Linguistique Appliquée (LA), qui considère le langage 
comme centre de ses études et s’instale dans la frontière d’un nombre ouvert de 
domaines de connaissance, en élargissent ses possibilités d’investigation par 
l’interdisciplinarité. Notre corpus est constitué par 20 vidéos de propagande 
électorale véhiculé par la télévision pendant l’Horaire Électoral Gratuit de la 
campagne de 2010 ; parmi ceux-ci, 14 vidéos sont de la propagande de la candidate 
Dilma Rousseff et 06 sont de la candidate Rosalba Ciarline. Nous cherchons en 
termes de méthode d’analyse, reconnaître les identités qui émergent des discours 
sur les candidates dans les vidéos de propagande véhiculés dans la campagne, 
aussi bien comprendre les rélations dialogiques qui s’établissent dans ces discours 
et encore si la construction identitaire de ces sujets se situe dans la même 
orientation axiologique. L’analyse du corpus a révélé que multiples identités 
culturelles des candidates en campagne émergent dans les discours qui circulent 
dans la propagande électorale véhiculé par la télévision comme les identités de 
femme pionnière, compétente, sensible, mère, grand-mère, religieuse et, encore, 
qu’elles sont échangeables au fur et à mesure que les exigences électorales, c’est à 
dire, le besoin de s’obtenir des supports et des votes, esquissent une construction 
identitaire fluide en ce qui concerne la candidate au poste en question. 
 
Mots-clés: Discours. Langage. Identité. Propagande électorale. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade do espetáculo proclamada por Guy Debord em 1967 está 

cada vez mais evidente. Nesse contexto, a mídia alimenta-se dessa 

espetacularização e constrói a cultura de imagens e produção de mercadorias. 

Nessa medida, o cidadão passa a exercer sua cidadania agora também como 

consumidor, seja de formas associadas ao consumo privado de bens, seja de 

produtos dos meios de comunicação de massa. Para Canclini (2006), as 

identidades, hoje, se constroem no consumo, na dependência do que se possui ou 

do que se pode chegar a possuir. 

A cultura veiculada pela mídia modela opiniões políticas e comportamentos 

sociais, fornecendo material para que as pessoas forjem suas identidades. “[...] 

Produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser homem 

ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente” (KELLNER, 2001, 

p. 9). Em outras palavras, a cultura veiculada pela mídia fornece material para a 

criação de identidades através das quais os indivíduos se inserem e se reconhecem 

na sociedade contemporânea.    

No campo político, não poderia ser diferente. A espetacularização da 

política se torna mais evidente, não apenas durante as campanhas eleitorais, mas 

também através do uso da mídia pelas instâncias governamentais para que se 

mantenham no poder. O espetáculo político entra em cena, “as campanhas eleitorais 

se mudam dos comícios para a televisão, das polêmicas doutrinárias para o 

confronto de imagens e da persuasão ideológica para as pesquisas de marketing” 

(CANCLINI, 2006, p. 29). Acrescenta-se a essa conjuntura o uso da internet, que, a 

partir da campanha eleitoral de 2010, passou a ser o que há pouco tempo 

conhecíamos pela alcunha de comitê eleitoral. De qualquer lugar do mundo, pode-se 

ter acesso ao espetáculo midiático que inunda as campanhas políticas brasileiras e 

que torna os candidatos produtos prontos a serem consumidos. 

Dessa forma, podemos perceber em qualquer campanha eleitoral que há 

um forte trabalho de marketing com vistas a tornar viável a eleição do candidato, 

uma vez que estamos vivendo um crescente descomprometimento programático por 

parte dos candidatos e dos eleitores, característica do atual contexto social e 

político. Em função da pouca valorização do programa político-partidário, o foco 
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recai muito mais sobre a imagem do candidato, enquanto personagem construído 

para atuar na cena política, do que sobre o partido e seu programa de governo.  

Nessa conjuntura, múltiplas identidades são delineadas em função de 

muitos fatores, como o perfil do eleitorado, o tipo de eleição, as demandas mais 

latentes da sociedade. Porém, essa multiplicidade de identidades não é exclusiva 

dos candidatos em campanhas políticas; podemos dizer que é própria do sujeito 

pós-moderno. Entendemos com Hall (2000, p. 12) que “o sujeito previamente vivido 

como tendo uma identidade unificada e estável está se tornando fragmentado; 

composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias e não-resolvidas.”  

É possível perceber que o campo político ainda é predominantemente 

masculino. Os homens constituem a maioria das candidaturas e exercem, 

obviamente, a maioria dos cargos eletivos, seja no Poder Executivo ou Legislativo. 

Durante praticamente toda a história da humanidade, a mulher foi relegada ao 

domínio do privado, dos afazeres domésticos, à exceção de poucos nomes que 

ousaram quebrar essa regra. O domínio das instâncias públicas esteve destinado ao 

homem, cuja função, quase naturalizada, é administrar, decidir, ordenar. Com a 

revolução feminista, iniciada da década de 1960, a mulher conseguiu avançar 

bastante em áreas de predomínio masculino, porém, na política, a participação da 

mulher ainda é muito aquém. O percentual das mulheres na disputa eleitoral não 

chega a 30%, mesmo com a política de cotas. O campo político é, assim, o mais 

difícil de ser transposto pelas mulheres; sua participação esbarra na resistência das 

elites masculino-partidárias.  

O papel reservado às mulheres na política parece estar equilibrado entre o 

ser político (pragmático, malicioso, individualista) e o ser mulher (mãe, esposa, dona 

de casa, educadora, dedicada à família): 

 
 

esse último é o papel de Maria [mãe de Jesus], destinado à mulher 
desde o descobrimento do Brasil, como sendo a mulher mártir, 
submissa aos homens, resultado de um machismo que entende os 
homens como mandatários do governo e da atividade pública 
(DESEOUZA; BALDWIN; DA ROSA, 2000 apud FINAMORE; 
CARVALHO, 2006, p. 357).   

 
 

Nesse contexto de espetacularização da política e de participação, ainda 

que baixa, da mulher no cenário político brasileiro, propomo-nos a investigar as 
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identidades, múltiplas, fragmentadas, não-fixas, que emergem nas práticas 

discursivas de campanhas eleitorais de candidatas a cargos do Poder Executivo, 

tendo como base a ideia de que a identidade é: 

 
 
definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um eu ‘coerente’. Dentro de nós há 
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. [...] à medida que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis 
com cada uma das quais podemos nos identificar – pelo menos 
temporariamente (HALL, 2000, p. 13). 
 

 
Como coloca Hall, as identidades – e nessa perspectiva não podemos falar 

apenas de uma – são fragmentadas e provisórias; isso caracteriza o sujeito pós-

moderno. No contexto eleitoral, o jogo de identidades se constitui também numa 

estratégia para se ganhar a eleição, sendo a mídia responsável pela construção e 

difusão dessas identidades junto aos eleitores.  

 Compreendemos com Bauman (2001)1 que a metáfora da fluidez ou liquidez é 

a mais adequada para caracterizar a modernidade. O derretimento dos sólidos é 

marca desse período, embora haja o desejo de se descobrir ou inventar novos 

sólidos. A liquidez é marca daquilo que David Harvey (2010) chamou de compressão 

tempo-espaço: “a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o 

mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado 

lugar têm um impacto imediato sobre as pessoas e lugares situados a uma grande 

distância” (HALL, 2000, p.73). É a destruição do espaço pelo tempo.  

Considerando tais marcas definidoras da modernidade, estamos na esteira 

dos que reivindicam uma ciência que atravesse fronteiras, muros, que invista em 

abordagens transdisciplinares que possam contribuir para a compreensão da 

complexidade do ser humano e de suas práticas discursivas, que considere o 

acontecimento discursivo como evento, datado e atravessado de posicionamentos 

valorados, e não priorize apenas os elementos estruturais da língua, uma vez que 

esses “sólidos” deformados, fixos, não conseguem dar conta de uma análise na 

                                                 
1
 A fase atual da sociedade é compreendida e denominada de forma diferenciada por autores como Giddens, 

Bauman, Harvey etc. Mas esses autores, de uma certa forma, inscrevem-se todos em um mesmo paradigma, ou 

seja, não assumem a perspectiva de uma pós-modernidade celebratória. 
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perspectiva discursiva. Como muito bem coloca Bakhtin (2010a), os estudos 

realizados no mundo da cultura devem ter conexão com o mundo da vida, com o 

mundo concreto no qual se realizam os acontecimentos discursivos em sua 

singularidade, mundo em que habitam sujeitos marcados historicamente. Dessa 

forma, estudar os sujeitos por meio de seus discursos não significa desconectá-lo do 

mundo da vida.   

Bakhtin (Volochinov, 1995) sinaliza para a ideia de que a linguagem deve 

ser estudada a partir da enunciação, entendida como produto de interação entre 

indivíduos socialmente organizados. O Círculo de Bakhtin2 afirma a sua natureza 

social, e não individual, a linguagem como sendo heteroglótica em sua essência, 

construída no processo de interação verbal.  

A palavra, nessa perspectiva, vem de um falante socialmente situado e 

dirige-se para um interlocutor também socialmente situado, sendo assim 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém.  Assim, 

 
 
Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte.  Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. 
Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 
análise em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte 
lançada entre mim e os outros. [...]. A palavra é o território comum do 
locutor e do interlocutor. (BAKHTIN (Volochinov), 1995, p. 113). 
 

 
Para o Círculo de Bakhtin, toda enunciação é carregada da “voz alheia” do 

outro, sendo que a presença do interlocutor é tão essencial quanto a presença do 

falante, que sempre toma a palavra (mesmo o silêncio tem um caráter responsivo) 

numa atitude responsiva, para retificar, concordar, discordar, polemizar, 

complementar. Nesse sentido, estamos tratando do caráter responsivo da 

linguagem, ou seja, a resposta a algo que foi dito anteriormente e a retomada da fala 

alheia. Essas duas orientações constituem o funcionamento dialógico da linguagem 

na concepção bakhtiniana. 

                                                 
2
 Mikail Bakhtin foi o estudioso mais importante e mais conhecido do que atualmente se denomina Círculo de 

Bakhtin, um grupo de intelectuais que se reuniam na ex-URSS (pintores, músicos, físicos, filósofos, escritores) 
do início do século XX. A preocupação central desse grupo estava no “questionamento do mundo da cultura e os 
processos de significação” (OLIVEIRA, 2002, p. 107), vindo daí a origem da preocupação do Círculo com a 
linguagem. 
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Bakhtin (1990) reitera sua visão de língua, assim como o faz em grande 

parte de sua obra. No seu entendimento: 

 
 
a língua não conserva mais formas e palavras neutras ‘que não 
pertençam a ninguém’ [...]. Todas as palavras evocam uma profissão, 
um gênero, uma tendência, um partido, uma obra determinada, uma 
pessoa definida, uma geração, uma idade, um dia, uma hora. Cada 
palavra evoca um contexto ou contextos, nos quais ela viveu sua 
vida socialmente tensa, todas as palavras e formas são povoadas de 
intenções (BAKHTIN, 1990, p. 100).    
 

 
E toda essa carga social que as palavras evocam só pode ser vislumbrada se 

considerada a enunciação, o processo de interação verbal em que estão dois 

sujeitos que se encontram social e historicamente situados e ligados pela ponte 

chamada palavra. Entendemos com Bakhtin (1990) que a palavra é semialheia, na 

medida em que pertence ao território do falante, bem como do interlocutor. Ela é 

própria apenas quando aquele a povoa com seus valores, com suas intenções, ou 

seja, quando o componente axiológico “encobre” a palavra, tornando-a um signo 

carregado de ideologia.  

Estudar a linguagem como prática discursiva possibilita, portanto, 

compreender como o discurso constitui e representa a vida social nas suas mais 

diferentes esferas. Dessa forma, as identidades, fragmentadas, provisórias, que 

emergem nas práticas discursivas podem ser investigadas na e pela linguagem.  

De acordo com Stuart Hall, a fragmentação da identidade, ocorrida no 

sujeito pós-moderno, provocou consequências políticas, uma vez que “a identidade 

muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a 

identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se 

politizada” (HALL, 2000, p. 21). 

Com essas considerações postas, faz-se necessário definirmos nossa 

orientação metodológica. Nossa pesquisa insere-se nos quadros teóricos da 

Linguística Aplicada, doravante LA, a qual considera a linguagem como centro de 

seus estudos. Para dar conta do estudo desse objeto, a LA se instalou na fronteira 

de um número aberto de áreas do conhecimento relacionadas com a linguagem, tais 

como a Linguística, a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a Pedagogia e a 

Filosofia.  
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Na opinião de muitos pesquisadores da LA, dentre eles Moita Lopes (2004, 

p. 164), os estudos contemporâneos acerca da linguagem, sendo essa considerada 

no seu uso, só serão possíveis se houver familiaridade com as referidas áreas, pois 

elas apontam para “a natureza de vida social de nossos dias”. De acordo com esse 

pesquisador, é preciso que a LA se aproxime de áreas que tratem do social, do 

político e do histórico, do contrário “continuaremos a focalizar a linguagem e quem a 

usa em um vácuo social, sem vida cultural, histórica e política, isto é, um sujeito 

associal, apolítico e ahistórico” (MOITA LOPES, 2004, p. 164). Nesse sentido, Moita 

Lopes sugere que a investigação no campo das ciências humanas e sociais deve 

estar vinculada às questões de natureza política e de poder, o que significa 

essencialmente politizar a LA.  

Para a pesquisa linguística, não podemos deixar de mencionar a enorme 

contribuição do Círculo de Bakhtin. Em seus estudos, o Círculo distingue as ciências 

humanas das ciências exatas. Para ele, nas ciências exatas, o pesquisador está 

diante de uma coisa muda. Nisso reside a diferença em relação às ciências 

humanas, cujo objeto de estudo é o homem em suas diversas manifestações 

discursivas. 

Nessa abordagem discursiva, não existem categorias predefinidas; a análise 

do corpus discursivo, dos sujeitos e das relações que se estabelecem vai definindo 

as categorias. Segundo Beth Brait (2006, p. 24), essa é uma das principais 

características da abordagem bakhtiniana: “não aplicar conceitos a fim de 

compreender um discurso, mas deixar que os discursos revelem sua forma de 

produzir sentido, a partir do ponto de vista dialógico, num embate”. 

Assumimos para a nossa proposta de pesquisa a abordagem metodológica 

pensada pelo Círculo bakhtiniano no que diz respeito ao estudo da linguagem, 

abordagem essa que, de acordo com Oliveira (2002), atribui às ciências humanas a 

tarefa de interpretar e compreender o ser humano, o que envolve duas consciências, 

e não apenas a explicação, que requer somente uma consciência. 

 Como já citamos anteriormente, o espaço político tem demonstrado uma 

baixa participação das mulheres nas campanhas eleitorais para cargos eletivos, 

ainda que a porcentagem de mulheres seja de mais de 50% da população 

brasileira3. Efetivamente, são poucas as mulheres que integram o cenário político, 

                                                 
3
 Informação disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/09/21/mulheres-sao-

maioria-no-pais-mas-proporcao-com-os-homens-e-igual-no-norte.htm. Acesso em 26/05/2014. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/09/21/mulheres-sao-maioria-no-pais-mas-proporcao-com-os-homens-e-igual-no-norte.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/09/21/mulheres-sao-maioria-no-pais-mas-proporcao-com-os-homens-e-igual-no-norte.htm
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especialmente como candidatas nos pleitos eleitorais, o que faz da atividade política 

ainda predominantemente masculina. No entanto, mesmo tendo uma participação na 

esfera política aquém do esperado, o tema da participação da mulher do cenário 

político tem despertado interesse de vários pesquisadores que voltam “seu olhar 

para um movimento de mulher que transita não apenas no espaço doméstico, mas 

no espaço do público-político o qual, de algum modo, ainda não reconhece o 

feminino como um estatuto de ‘pertencimento’ a esse ‘lugar de homem’” (LIMA, 

2010, p. 101). 

Na contramão desse quadro, percebemos uma realidade um pouco diferente 

em relação à participação da mulher no cenário político do Rio Grande do Norte. 

Durante o percurso da pesquisa de mestrado4, ao mergulharmos no mapeamento do 

contexto histórico-político das campanhas eleitorais para a prefeitura de Natal e 

Mossoró, chamou-nos a atenção o fato de tantas mulheres disputarem 

fervorosamente as campanhas para prefeito nessas duas cidades que, diga-se de 

passagem, são as duas maiores do Rio Grande do Norte. E ainda o fato de termos, 

em 2002, a eleição de uma mulher para governar o estado, em 2006, sua reeleição 

e, em 2010, a eleição de outra mulher para o governo norte-rio-grandense. No plano 

nacional, citamos as fortes candidaturas configuradas em torno de grandes figuras 

femininas – Dilma Rousseff e Marina Silva – à Presidência da República, o cargo 

mais importante do país. Pensamos, então: será que, enfim, as mulheres vão 

assumir, ou pelo menos dividir, as decisões políticas? 

A linguagem, entendida como práticas discursivas, obviamente não deixaria 

de refletir, como também de refratar essa realidade, uma vez que a linguagem, na 

perspectiva bakhtiniana, é elemento fundamental no processo histórico-cultural do 

ser humano. Nesse sentido, nossa intenção de pesquisa se justifica pelo fato de ser 

na linguagem e pela linguagem que os construtos identitários se configuram, 

revelando a tênue relação entre linguagem, realidade e sujeito. 

É redundante citar o crescente papel da mulher nas mais diversas esferas 

da atividade humana, muito embora o campo político seja ainda o mais resistente à 

participação feminina (LIPOVETSKY, 2000). Tal fato é desdobramento de uma 

virada histórica dada a partir do movimento feminista, iniciado na década de 1960, e 

                                                 
4
 CAPISTRANO, Janaina T. Slogans políticos em campanhas eleitorais no Rio Grande do Norte: a mídia na 

disputa ideológica. 2007. (Dissertação de Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2007. 
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que, segundo Stuart Hall, foi um dos pontos fundamentais para o descentramento do 

sujeito pós-moderno, na medida em que, dentre outras coisas, “questionou a noção 

de que os homens e as mulheres eram parte da mesma identidade, a ‘Humanidade’, 

substituindo-a pela questão da diferença sexual” (HALL, 2000, p. 46). 

Entendendo dessa forma, a entrada da mulher no mercado de trabalho, sua 

liberação sexual e tudo o mais de fundamental para sua libertação contribuem para 

a formação de diversas identidades, provisórias e por vezes contraditórias. E é nas 

práticas discursivas que possivelmente conseguiremos compreender como essas 

identidades se constroem e qual a importância delas no cenário político-eleitoral 

brasileiro.  

 

Nesse sentido, a investigação a respeito da construção identitária do gênero 

feminino nas campanhas eleitorais se justifica não só pela importância dos lugares 

sociais em que hoje se encontram as mulheres, do ponto de vista político, mas, 

fundamentalmente, porque o gênero vem assumindo o status de paradigma e 

categoria analítica, permeando os estudos antropológicos e sociológicos e, por que 

não, os estudos sobre a linguagem. Conforme Pável Medvédev e Mijaíl Bajtín 

(1993), cada época, cada contexto histórico, faz surgir a necessidade de investigar 

determinados objetos de estudos. Há cinquenta anos não se estudava questões 

relativas ao gênero, portanto, tal necessidade surge porque se tornou visível a 

relação da mulher com o mundo:   

 
Cada época tiene su próprio círculo de objetos del conocimiento, su 
próprio círculo de intereses cognoscitivos. El objeto entra em el 
horizonte del conocimiento y concentra sobre si la energía social de 
este solo em la medida em que lo dictan las necessidades actuales 
de la época dada y del grupo social dado. (MEDVÉDEV; BAJTÍN, 
1993, p. 10).5 
 

 
Diante do quadro exposto e ancorados pelo referencial teórico brevemente 

apresentado, surgem inevitáveis questionamentos, a saber:  

 Quais identidades emergem nas práticas discursivas midiáticas de 

campanhas eleitorais protagonizadas por candidatas a cargos do 

Poder Executivo? 

                                                 
5
 Cada época tem seu próprio círculo de objetos de conhecimento, seu próprio círculo de interesses cognitivos. O 

objeto entra no horizonte do conhecimento e concentra sobre si a energia social deste na medida em que ditam as 

necessidades atuais de cada época e de um determinado grupo social. [Tradução livre] 
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 Que diálogo se estabelece entre as identidades que emergem das 

propagandas eleitorais gratuitas veiculadas pela TV durante as 

campanhas eleitorais?   

 Sendo o tempo e o espaço os mesmos nas campanhas das duas 

candidatas, a construção identitária desses sujeitos se situa no 

mesmo eixo axiológico?   

Esses questionamentos orientam a reflexão sobre a qual se desenvolve o 

objeto de estudo desta tese, considerando como objetivo principal o de investigar as 

identidades que emergem nas práticas discursivas midiáticas das campanhas 

eleitorais protagonizadas por candidatas a cargos do Poder Executivo. A fim de 

atender aos questionamentos apresentados acima, propomos os seguintes objetivos 

específicos:  

 

 Identificar as construções discursivas sobre as identidades postas em 

evidência nas práticas discursivas midiáticas de campanhas eleitorais 

protagonizadas por candidatas a cargos do Poder Executivo. 

 Analisar o diálogo que se estabelece nos discursos sobre as 

identidades evidenciadas na mídia publicitária das candidatas. 

 Analisar o eixo axiológico em que se situa a construção identitária das 

candidatas que disputam cargos do Poder Executivo. 

As campanhas eleitorais a serem consideradas são: a campanha para o 

Governo do estado do Rio Grande do Norte, na qual concorreu Rosalba Ciarlini, do 

partido Democratas (DEM), e a campanha para a Presidência da República desse 

mesmo ano, sendo considerada a campanha de Dilma Rousseff, do Partido dos 

Trabalhadores (PT). A escolha dessas duas candidatas se deu por influência de 

vários fatores, a saber: as duas candidatas conseguiram obter êxito no pleito 

disputado, o que pode apontar para uma propaganda eleitoral também exitosa; 

ambas disputaram cargos da chapa majoritária, especificamente para chefiar o 

Poder Executivo, uma em nível nacional e outra em nível estadual; e, ainda, por 

pertencerem a partidos historicamente adversários e ideologicamente opostos.  
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O corpus da pesquisa constitui-se dos programas eleitorais gratuitos 

veiculados pela TV transmitidos pelo Horário Eleitoral Gratuito, no período de 17 de 

agosto de 2010 a 30 de setembro de 2010, correspondente ao 1º turno da 

campanha, 08 de outubro de 2010 a 29 de outubro de 2010, período em que se deu 

o 2º turno da campanha. Ao todo, foram selecionados 09 vídeos dos 25 exibidos no 

1º turno da candidata Dilma Rousseff; no 2º turno das eleições presidenciáveis, 

foram selecionados 05 vídeos de um total de 19 programas. Com relação à 

campanha para governador do Rio Grande do Norte, foram selecionados 06 vídeos 

de propaganda da candidata Rosalba Ciarlini de um total de 21, referentes apenas 

ao 1º turno da campanha, haja vista que a candidata se elegeu sem a necessidade 

de um 2º turno. 

 

Para a seleção do corpus, efetuamos o levantamento de todos os vídeos 

exibidos durante os dois turnos da campanha para presidente da República e 

governador do estado das referidas candidatas. A partir desse levantamento inicial, 

em que todos os vídeos foram assistidos, compomos o nosso corpus representativo 

com o propósito de efetuar as análises das identidades que emergiam dos discursos 

sobre as candidatas, norteando-se sempre pelos objetivos e pelas respectivas 

questões de pesquisa. O critério de seleção dos vídeos para composição do corpus 

baseou-se na incidência de discursos que operavam na construção da identidade 

das candidatas, assim, dentro dos vídeos selecionados, apenas os fragmentos que 

traziam tais discursos foram considerados para fins de análise.  

 

O percurso que orienta o estudo proposto direciona-se pelo caminho a 

seguir. No primeiro capítulo, aprofundaremos os temas de nosso objeto de estudo: 

discutiremos como e por que a mídia, tanto jornalística como publicitária, tem 

exercido papel decisivo nas campanhas eleitorais; problematizaremos a questão das 

identidades culturais, pensada pelos teóricos dos Estudos Culturais, tais como Stuart 

Hall, Kathryn Woodward e Tomaz Tadeu da Silva; buscaremos também trazer um 

breve histórico da mulher nas sociedades ocidentais, pré e pós-feminismo, e 

traçaremos um perfil da mulher contemporânea, sujeito desta pesquisa, com base 

na contribuição de Gilles Lipovetsky a esse respeito, como também de algumas 

teóricas do feminismo contemporâneo; por último, relacionaremos gênero feminino, 

política e mídia. O segundo capítulo tratará das questões teórico-metodológicas que 
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norteiam nossa pesquisa, a qual se inclui no paradigma das pesquisas de caráter 

qualitativo, inserida mais especificamente na área de Linguística Aplicada, numa 

perspectiva crítica, e ainda orientada pela proposta metodológica de fazer ciências 

humanas conforme concebe o Círculo de Bakhtin, que considera o ser humano 

como seu objeto de estudo e o texto como dado primário; faremos ainda uma 

apresentação dos conceitos advindos do Círculo de Bakhtin a respeito de 

linguagem, vozes sociais, relações dialógicas e cronotopo, os quais serão 

fundamentais para a execução dos objetivos desta pesquisa. O terceiro capítulo será 

dedicado à análise do corpus da pesquisa. Por último, teceremos as considerações 

finais.   
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2 MÍDIA, IDENTIDADE E GÊNERO  

 

Neste momento do trabalho, procuraremos contextualizar o objeto que se 

pretende estudar nesta tese, qual seja: as construções identitárias que emergem nas 

práticas discursivas de campanhas eleitorais de candidatas a cargos do Poder 

Executivo.  

 

2.1 A CENTRALIDADE DA MÍDIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

É necessário compreendermos a imbricada relação entre mídia e política, 

tão presente na sociedade contemporânea, uma vez que estamos lidando com a 

publicidade – campo midiático – voltada para as campanhas eleitorais – campo 

político. Trata-se de uma relação cada vez mais visceral, que trouxe profundas 

modificações na maneira de se disputar as campanhas políticas e até mesmo na 

forma de se fazer política, no seu modus operandi.  

Sabemos que os meios de comunicação de massa modificaram as formas 

de contato entre os candidatos e os eleitores; isso reduziu o papel tradicional dos 

partidos. Hoje, os palanques eleitorais são montados nos meios eletrônicos, como 

televisão e rádio, e, mais recentemente, na internet, nos sites e nas redes sociais 

que compõem a grande rede mundial de computadores.  

Assim, as campanhas eleitorais atualmente se utilizam das tradicionais 

caminhadas, comícios, carreatas e, por outro lado, em grande escala, os candidatos 

e candidatas fazem uso da mídia em busca da almejada visibilidade, o que torna o 

meio midiático imprescindível para se angariar votos e conseguir êxito na disputa 

eleitoral.   

Não é por acaso que as campanhas políticas têm sido disputadas 

fundamentalmente através dos diversos meios midiáticos. É inegável que a mídia 

tem exercido papel central na cultura e na sociedade contemporâneas. Ela é 

onipresente, ninguém consegue escapar dela. De acordo com a compreensão de 

Thompson:  
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Desde as mais antigas formas de comunicação gestual e de uso da 
linguagem até os mais recentes desenvolvimentos da tecnologia 
computacional, a produção, o armazenamento e a circulação de 
informação e conteúdo simbólico têm sido centrais na vida social 
(THOMPSON, 2009, p. 19). 

 
 

É nessa perspectiva que estamos compreendendo a mídia e o seu papel 

central nas sociedades contemporâneas. Obviamente, a produção, o 

armazenamento e a circulação dos bens simbólicos, aos quais se refere Thompson, 

vêm passando por profundas modificações ao longo da história da humanidade. 

Com a reprodução mecânica, instaura-se a tecnologia midiática. Como observa 

Walter Benjamim (1994, p. 168), “ela multiplica a reprodução, substitui a existência 

única da obra por uma existência serial”. Esse é um marco definidor da cultura de 

massas. 

Silverstone (2005) coloca a necessidade de investigarmos a mídia como 

um processo, uma continuidade, pois, para ele: 

 
 
A mídia está mudando, já mudou radicalmente. O século XX viu o 
telefone, o cinema, o rádio, a televisão se tornarem objetos de 
consumo de massa, mas também instrumentos essenciais para a 
vida cotidiana. Enfrentamos agora o fantasma de mais uma 
intensificação da cultura midiática pelo crescimento global da internet 
e pela promessa (alguns diriam ameaça) de um mundo interativo em 
que tudo e todos podem ser acessados, instantaneamente 
(SILVERSTONE, 2005, p. 17). 

 
 

E essa intensificação da cultura midiática é sentida local e globalmente. O lar 

se abre para o mundo por meio do rádio, da televisão, dos jornais e revistas 

impressos e da internet. A mídia passa a ter presença cotidiana, fazendo parte do 

dia a dia das pessoas naturalmente; enquanto ligamos e desligamos nossos 

aparelhos eletrônicos, nossas experiências vão se tecendo nas teias da cultura 

midiática.  

A onipresença da mídia deixa mais evidente uma nova experiência na 

relação tempo-espaço, que Harvey (2010) chamou de compressão tempo-espaço. 

Harvey defende a tese de que vem ocorrendo de fato uma mudança incontestável 

nas práticas culturais e, consequentemente, no âmbito político-econômico desde a 

década de 1970. Tal mudança faz emergirem novas maneiras de experimentação do 

tempo e do espaço, a partir da revolução técnico-científico-informacional. Entender o 
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que significa essa expressão é deveras relevante para aqueles que estudam as 

práticas sociais da contemporaneidade, dentro das quais estão os estudos da 

linguagem entendida como prática discursiva.  

Mais ainda, entender a compressão tempo-espaço como condição pós-

moderna nos leva à compreensão de como a mídia, especialmente a eletrônica, é 

afetada por essa experiência de destruição do espaço pelo tempo. Facilmente 

podemos citar diversas situações em que um acontecimento ocorrido a longas 

distâncias instantaneamente é relatado pelos diversos meios midiáticos, o que torna 

notória essa nova experiência na relação entre o tempo e o espaço.  

 

2.1.1 Mídia e espetáculo político 

 

Guy Debord, na década de 1960, anunciava “a sociedade do espetáculo”, 

uma visão teórica crítica segundo a qual “a realidade surge no espetáculo, e o 

espetáculo é real” (DEBORD, 1997, p. 15). Nesse sentido, o espetáculo não é 

apenas uma característica da sociedade atual, mas é o seu âmago, é o modelo de 

vida dominante, é a principal produção da sociedade atual. Para Debord, estamos 

atualmente no deslize do ter para o parecer, reflexo da sociedade espetacularizada, 

que prima pela imagem e pela produção de mercadoria. Aliás, o “espetáculo é o 

momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social” (DEBORD, 1997, p. 

30) e, assim, o consumidor real passou a ser consumidor de ilusões.   

Na política, percebemos claramente essa multiplicidade de imagens e de 

produção de mercadorias às quais Debord se refere, não apenas durante o período 

de campanha eleitoral – as próprias instâncias governamentais, a fim de se 

manterem no poder, veiculam em suas propagandas imagens muito mais vinculadas 

ao parecer do que ao ter e ao ser. Quantas vezes assistimos estarrecidos à 

propaganda do governo, seja ele de direita, esquerda, centro-direita, centro-

esquerda, por não reconhecermos as imagens que dizem respeito à administração, 

mas que na verdade são a tentativa de fazer parecer que muita coisa está sendo 

feita em favor da população? Assim, vemos escolas muito bem equipadas, 

professores satisfeitos com as condições de trabalho, alunos fardados, dispondo de 

todo o material escolar, além de uma ótima merenda, salas de aula limpas com 

carteiras novas e arrumadas, ou seja, um ambiente escolar perfeito. Nesse jogo de 

imagens, a publicidade governamental vai tentando criar uma realidade que não 
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existe, ao mesmo tempo em que cria o desejo de que ela exista. E os cidadãos vão 

consumindo ilusões. 

Fazendo referência a Debord, Friedman (2000) ressalta a onipresença da 

mídia, reforçando a ideia da sociedade da imagem. Segundo esse autor, a 

propaganda e a mídia são essenciais para a criação de novas necessidades de 

consumo, o que ocorre em função da multiplicação de linguagens do mundo da 

mídia, instaurando uma cultura de imagens, que sobrepassa a cultura literária, 

característica do capitalismo industrial clássico.  Essa cultura de imagens se “funde 

aos negócios e constitui um novo momento onde o imaginário, as pulsões da 

intimidade e a maneira de ser foram incorporadas ao universo das mercadorias” 

(FRIEDMAN, 2000, p. 29-30).  

Canclini (2006) propõe repensar a cidadania em conexão com o 

consumo, lembrando que a cidadania sempre esteve associada à igualdade de 

direitos que se concretizava pelo voto e pela representação de partidos políticos e 

sindicatos. Porém, com a crescente descrença nas instituições político-partidárias, 

surgem outras formas de se exercer a cidadania. Atualmente, essas formas estão 

mais associadas ao consumo privado de bens e aos meios de comunicação de 

massa do que propriamente às regras da democracia. Para Canclini (2006), as 

identidades, hoje, constroem-se no consumo, na dependência do que se possui ou 

do que se pode chegar a possuir.   

Nesse contexto, a política também se torna espetacularizada. É o 

espetáculo político que entra em cena, fazendo com que o indivíduo se sinta um 

consumidor de bens simbólicos, ainda que seja interpelado como cidadão. 

Percebemos, portanto, que essa conexão entre cidadania e consumo é encarada 

como sendo uma estratégia política, que, inserida numa sociedade cujo bem maior é 

o espetáculo, explora ao máximo o fato do público recorrer ao rádio, à televisão e à 

internet, à mídia de uma forma geral, para conseguir o que as instituições 

governamentais não lhe dão: serviços, justiça ou apenas atenção.     

Nesse sentido, Courtine (2003) ressalta a crise do discurso político nas 

sociedades ocidentais, o que está associado à falta de crença nas instituições 

governamentais. O autor afirma que tal crise vem dando lugar a um outro modo de 

fazer política e a televisão se torna “o lugar e o meio de uma modificação profunda 

da eloqüência política” (COURTINE, 2003, p. 22). Essas modificações estão 
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diretamente ligadas ao crescente uso das técnicas de comunicação de massa no 

meio político: 

 
 
As técnicas audiovisuais de comunicação política promoveram toda 
uma pedagogia do gesto, do rosto, expressão. Elas fizeram do corpo 
um objeto-farol, um recurso central da representação política. É 
como se se passasse de uma política do texto, veículo de idéias, 
para uma política da aparência, geradora de emoções (COURTINE, 
2003, p. 25). 
 

 
Então, para entendermos a espetacularização da política, é preciso 

considerar o advento da televisão e do rádio. Além disso, a série de alterações no 

discurso político, como a brevidade da fala, a conversação e a predominância do 

personagem privado sobre o personagem público.  

 

2.1.2 Mídia e visibilidade: em cena, a política encena 

 

A concorrência entre os atores políticos é, numa primeira análise, uma 

concorrência para se falar em nome dos outros, em nome de uma população, em 

nome de uma representatividade. Um fator importante para se obter esse direito de 

falar em nome dos outros é a visibilidade social. Conforme Miguel e Biroli (2010. p. 

696), “nas sociedades contemporâneas, a mídia é o principal espaço de produção 

dessa visibilidade”. Para os políticos, é essencial a visibilidade; eles precisam ter 

espaço midiático, seja na imprensa, seja na publicidade, de preferência nas duas. 

Nisso reside a relevância dos meios de comunicação de massa para a política. 

Trata-se de uma relação entre a visibilidade na mídia e a produção de capital 

político, o qual gera credibilidade, respeito e poder. 

Gomes (2004, p.112) afirma que “o que traz o fenômeno da imagem 

pública ao centro da cena é a sua vinculação à esfera da visibilidade pública e sua 

relação estreita com os meios de comunicação”, daí podermos presenciar a 

composição de personagens, a construção de narrativas e cenários, figurinos e 

falas, tudo voltado para a encenação e consequente visibilidade. Não só em 

campanhas eleitorais – nelas está o ápice da encenação –, como também na 

propaganda institucional dos governos e dos partidos. Nessa encenação, “papéis 

são incorporados, falas são recitadas, conflitos são simulados, há cenários, luzes, 
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bastidores, cena, diretores, maquiadores, figurinos, platéia, atores, antagonistas, 

protagonistas, peripécia e desenlace” (GOMES, 2004, p. 388), constituindo-se numa 

verdadeira cena dramatúrgica cujo objetivo é dar visibilidade aos atores políticos, e 

com isso fazer com que obtenham mais votos, alcancem o poder e permaneçam 

nele.    

É importante ressaltar o fato de que os políticos vivem a eleição 

interminável, o que faz da mídia um elemento central para a visibilidade pública. A 

superexposição dos políticos é evidente em função da necessidade de se mostrar 

numa sociedade em que a política é tratada no nível do consumível, em que a 

cidadania dos indivíduos está diretamente relacionada ao seu poder de consumo: 

“devassa-se a esfera pública como se devassa a vida privada das celebridades e da 

cultura em ondas cada vez mais crescentes de hiperexposição” (GOMES, 2004, p. 

113).  

A intensa circulação de informação política é tão presente nas 

democracias liberais que a esfera civil tem a possibilidade de modificar suas 

opiniões a cada edição do jornal matutino ou da revista da semana, ou mesmo a 

cada clique nos sites da internet, dado o fluxo de informações políticas disponíveis 

para o consumo. Isso faz com que a esfera política tenha a necessidade de saber o 

que pensa (e o que espera) a esfera civil sobre os mais variados temas e assuntos 

debatidos nas casas do Poder Legislativo e Executivo. Na análise de Gomes (2004, 

p. 113), “Se as indústrias do entretenimento e da informação produzem e distribuem 

para a esfera civil informação sobre a esfera política, os institutos de sondagem de 

opinião geram e distribuem para a esfera política informação sobre a esfera civil”.  

No nosso entendimento, além dos institutos de pesquisa, a publicidade 

política também se insere nesse movimento de retroalimentação, em que uma 

esfera alimenta outra. Nesse processo de eleição interminável, os políticos donos de 

mandatos parecem estar sempre em campanha. Em função disso, a visibilidade 

pública, proporcionada pela mídia jornalística e publicitária, é imprescindível para 

que tenham notoriedade e, assim, consigam mais votos.  

Gomes (2004) chama de “fatores publicidade” aqueles associados ao 

lugar que a esfera civil, ou seja, o público ocupa no jogo político. Alguns desses 

fatores decorrem da citada eleição interminável, outros são próprios da experiência 

política. Palcos políticos e cotas de visibilidade, risco de exposição negativa, apoio 

popular e imagem são fatores que interferem na prática política de forma muitas 
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vezes decisiva. Esses fatores concorrem na prática para o aumento (ou diminuição) 

do capital político, do poder simbólico que agrega valor ao mandato político e 

aumenta (ou diminui) a sua credibilidade diante do público eleitor.  

 

2.1.3 Propaganda política e comunicação de massa: a sedução do eleitor  

 

Diante do que vimos, é inegável o papel da propaganda na eleição de um 

mandato político e na permanência dele no poder. Ela aparece como recurso na luta 

em busca da obtenção do consentimento pela maioria da população a um mandato 

que se propõe a ser a voz dessa maioria, a falar por ela e a representar seus 

anseios. Tal atividade consiste, segundo Gomes (2004, p. 201), “na exposição 

pública das posições, dos sujeitos que as sustentam e dos argumentos que se 

pretende defender contra qualquer posição contrária ou distinta, com o fim de 

convencer um determinado conjunto de pessoas à adesão”.  

Nesse sentido, considerando a propaganda política, ela se dá tanto no 

decorrer das campanhas eleitorais, quando se intensificam, bem como nos períodos 

em que não há campanha declarada, quando os partidos e as instâncias 

governamentais também podem veicular propagandas divulgando suas posições e 

realizações para o grande público e potenciais eleitores. 

Como na propaganda comercial, o principal objetivo da propaganda 

eleitoral é levar o maior número de pessoas a aderirem à ideia veiculada. A 

diferença entre as duas está no fato de que a comercial vende produtos e a eleitoral 

vende mandatos políticos, estes representados pelos candidatos. Contudo, o modo 

de convencimento, de persuasão, de utilização da retórica é muito semelhante. A 

informação e a eficiência argumentativa se fazem presentes de modo muito 

semelhante nos dois tipos de propaganda. Gomes (2004, p. 207) ressalta a 

aproximação à qual estamos nos referindo:  

 
 
[...] a linguagem e a lógica midiáticas tendem a homogeneizar tudo 
aquilo que transita na comunicação de massa. [...] “vender” um 
produto comercial [...], ou cuidar de sua “imagem” de forma a torná-lo 
aceito e desejável pelos consumidores, não pode, nessa lógica, ser 
muito diferente de “vender” um candidato ou uma posição política, na 
medida em que a lógica que prevalece em um caso como no outro é 
a da indústria da comunicação.  
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Isso porque os meios de comunicação de massa tendem a metamorfizar tudo que 

passa por eles a partir da lógica do show business, da cultura do entretenimento.   

Atualmente, a propaganda eleitoral tem se destacado pela sua forma 

midiatizada, com a utilização de diversas linguagens, adequadas aos mais variados 

públicos, e modernos recursos audiovisuais, com a utilização de ambientes 

eletrônicos e virtuais. A propaganda eleitoral tradicional, que se fazia com grandes 

caminhadas, no corpo a corpo, em megacomícios com faixas, santinhos, cartazes e 

panfletos vem declinando a cada eleição, dando lugar a uma propaganda de estúdio, 

que será veiculada por algum meio de comunicação, e assistida por milhares de 

pessoas na TV, no computador ou no celular, por meio da internet. A mídia, então, 

alcança milhares de pessoas, ademais, o candidato pode estar produzido, atuando, 

encenando, e “os conteúdos se tornam peças expressivas pelos novos meios 

eletrônicos de comunicação: velocidade, instantaneidade, visibilidade, 

espetacularização, simultaneidade etc.” (GOMES, 2004, p. 201).  

Há, nesse momento, uma gradativa transformação da propaganda 

eleitoral tradicional na propaganda eleitoral midiática. Tal fenômeno vem ocorrendo 

desde a entrada definitiva da televisão nos lares e cotidiano da imensa maioria da 

população, o que fez com que a propaganda eleitoral adaptasse sua linguagem a 

esse meio de comunicação. No primeiro decênio do século XXI, especialmente em 

sua segunda metade, a propaganda política eleitoral adapta-se também à internet, 

usando e abusando de sites, blogs, das redes sociais de uma forma geral para 

veicular suas ideias e ganhar maior visibilidade. Em função do surgimento de uma 

nova legislação eleitoral, a qual proibia a confecção de material de campanha por 

parte dos comitês eleitorais, os sites dos candidatos disponibilizam as propagandas 

do horário eleitoral gratuito, jingles de campanha, cartazes, santinhos, agenda do 

dia, ringtones para celular, tudo para download, ou seja, aquele material que era 

entregue nos comitês eleitorais, geralmente situados em residências de cabos 

eleitorais, agora passa a ser disponibilizado pela internet. 

Assim sendo, o meio eletrônico passa a ser palco de publicidade, de 

visibilidade e de espetáculo para os candidatos a cargos eletivos, tendo um alcance 

imenso e uma repercussão na mesma medida. Seduz-se, assim, um número grande 

de eleitores ao utilizar os meios de comunicação de massa e toda a sua tendência à 

espetacularização disponíveis em nossa sociedade, uma vez que “os meios de 
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comunicação são antes de tudo vitrines comerciais, altamente eficazes na exibição 

de produtos e serviços cujo acesso é, por isso mesmo, extremamente caro” 

(GOMES, 2004, p. 204). 

Por meio da comunicação de massa, e com o auxílio da publicidade, a 

política torna-se um espetáculo digno de um grande público, uma atividade que 

parece requerer cada vez menos a participação ativa de seus (tel)espectadores; por 

outro lado, parece interpelar tais espectadores como consumidores de um show 

business, sem real engajamento ou atividade ideológico-partidária, apreciadores da 

encenação política que chega por meio da telinha e dos cliques nos computadores. 

Portanto, “a imagem política nos chega como nos chega o mundo: mediada pelo 

sistema institucional e expressivo da comunicação, instrumento predominante onde 

e por onde se realiza a visibilidade social” (GOMES, 2004, p. 264). A mídia e 

espetacularização vão se tornando aspectos centrais definidores de nossa 

sociedade e refletidos nas práticas discursivas contemporâneas.  

 

 

2.2 A IDENTIDADE NA PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS 

 

Falar acerca de identidade nos dias atuais necessariamente nos remete a 

termos como fragmentação, descentramento, crise, deslocamento, uma vez que:  

 
 
um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 
sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando 
as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade, que, no passado, nos tinha fornecido sólidas 
localizações como indivíduo social (HALL, 2000, p. 8). 

 
 

Na perspectiva que nos apontam alguns teóricos dos Estudos Culturais, a 

identidade pode ser compreendida como a fragmentação do sujeito, indo de 

encontro a qualquer entendimento essencialista ou de fixação da identidade. A fim 

de mostrar de que forma se chegou a essa concepção de identidade como 

fragmentação, descentramento, Hall (2000) nos apresenta três concepções com as 

quais a identidade foi definida ao longo da modernidade e pós-modernidade: as 

concepções de identidade do sujeito do Iluminismo, do sujeito sociológico e do 

sujeito pós-moderno. 
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Com relação ao sujeito do Iluminismo, “o centro essencial do eu era a 

identidade de uma pessoa” (HALL, 2000, p. 11), concebida como sujeito unificado, 

usualmente descrito como masculino, centrado na imagem do Homem racional 

científico. Esse sujeito também é denominado de sujeito cartesiano, em referência a 

René Descartes, filósofo matemático que postulou a frase “Cogito, ergo sum” 

(Penso, logo existo), a qual transformou-se no lema do sujeito pensante, racional, 

individual. 

A outra concepção de identidade apresentada por Hall (2000) diz respeito ao 

sujeito sociológico. Inserido e influenciado pela crescente complexidade do mundo 

moderno, o sujeito passa a ser compreendido não apenas pelo seu eu, mas pela 

interação entre o eu e a sociedade e suas estruturas. “O sujeito ainda tem um núcleo 

ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é formado e modificado num diálogo 

contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos 

oferecem” (HALL, 2000, p. 11). Nesse sentido, a identidade liga o sujeito às 

estruturas sociais, contribuindo para alinhar a subjetividade inerente aos sujeitos aos 

lugares objetivos que estes ocupam no mundo social e cultural6. 

Entretanto, mudanças estruturais nas sociedades modernas estão ocorrendo 

de forma que o sujeito unificado, estável, formado por uma identidade coerente, 

torna-se fragmentado, composto por várias identidades, algumas vezes 

contraditórias e não-resolvidas; aliado a isso, as identidades, que formavam as 

paisagens sociais e que garantiam uma “conformidade subjetiva com as 

necessidades objetivas da cultura, estão entrando em colapso. [...] O próprio 

processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades 

culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático” (HALL, 2000, p. 12). 

Tal processo faz emergir uma concepção de sujeito cuja identidade vai de 

encontro a uma concepção não fixa, essencial ou permanente, ou seja, a identidade 

torna-se móvel, líquida, formada e transformada num processo contínuo “em relação 

a formas pelas quais somos formados e interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam” (HALL, 2000, p. 12). Destarte, a identidade de um sujeito se define num 

processo contínuo, marcado pela história, o que o faz assumir identidades diferentes 

em diferentes momentos, as quais não são unificadas em torno de um eu coerente, 

                                                 
6
 Para este trabalho, assumimos a definição de Canclini (2009, p. 41, grifos do autor) acerca da cultura, segundo 

a qual “a cultura abarca o conjunto dos processos sociais de significação ou, de um modo mais complexo, a 
cultura abarca o conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo da significação na vida 
social”. 
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mas que se contradizem, se complementam, resultando num deslocamento contínuo 

de nossas identificações. 

É importante ressaltar que essa concepção de identidade se relaciona 

plenamente com o aspecto da mudança nas sociedades modernas, as quais são, de 

acordo com relevantes estudiosos das ciências sociais, sociedades de mudança 

constante, rápida e permanente. Para Giddens (1995, p. 28),  

 
 
una de las características más evidentes que separan la época 
moderna de cualquier outro período precedente es el extremo 
dinamismo de la modernidad. El mundo moderno es um “mundo 
desbocado”: no solo el paso al que avanza. El cambio social es 
mucho más rápido que el de todos lós sistemas anteriores; también 
ló son sus metas y la profundidad com que afecta a las práticas 
sociales y a lós modos de comportamiento antes existentes7.  

 
Esse dinamismo é um aspecto distinguidor das sociedades modernas em face 

das tradicionais. Para o autor, a modernidade é uma ordem essencialmente pós-

tradicional. Ele arrola, ainda, três características inerentes ao dinamismo da 

modernidade, a saber: a separação entre tempo e espaço, condição para articulação 

das relações sociais em âmbito extenso de tempo e espaço, até a inclusão dos 

sistemas universais; o desenclave das instituições sociais, cujos mecanismos são os 

sinais simbólicos (p. ex., o dinheiro) e os sistemas expertos (sistemas que 

impregnam todos os aspectos da vida social em condições de modernidade, p. ex., 

os alimentos que comemos, os transportes que utilizamos, os remédios que 

tomamos); e a reflexividade institucional, que se refere ao fato de que a maioria dos 

aspectos da atividade social e das relações materiais com a natureza está 

submetida à luz contínua de novas informações ou conhecimentos (GUIDDENS, 

1995). 

Além de Giddens, são vários os estudiosos que associam modernidade à 

mudança, rapidez, fragmentação, deslocamento. Harvey (2010) apresenta o 

modernismo como sendo um projeto do pensamento Iluminista, que buscou 

incessantemente a ideia de progresso e a ruptura com a história e a tradição e mais:  

                                                 
7
 Uma das características mais evidentes que separam a era moderna de qualquer período anterior  é 

o extremo dinamismo da modernidade. O mundo moderno é um "mundo em fuga": não somente da 

forma que avança. A mudança social  é muito mais rápida  do que todos os 
sistemas anteriores, também são seus objetivos e com profundidade que afetam as práticas sociais e 

os modos de comportamento já existentes. [Tradução livre] 
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na medida em que ele também saudava a criatividade humana, a 
descoberta científica e a busca da excelência individual em nome do 
progresso humano, os pensadores iluministas acolheram o turbilhão 
da mudança e viram a transitoriedade, o fugidio e o fragmentário 
como condição necessária por meio da qual o projeto modernizador 
poderia se modernizar (HARVEY, 2010, p. 23). 
 
 

O modernismo é, assim, caracterizado pela sensação de fragmentação, 

efemeridade e mudança caótica, além da visão otimista de igualdade, fraternidade e 

liberdade. Contudo, o século XX fez cair por terra esse otimismo iluminista, uma vez 

que a busca pela emancipação humana transformou-se no sistema de opressão 

universal em nome da libertação humana. Nas duas últimas décadas do século XX, 

o termo pós-modernismo, ou pós-moderno, vem ganhando espaço no campo das 

artes e das ciências. Harvey considera a oposição do moderno em relação ao pós-

moderno pensada por Hassan (1975, 1985 apud HARVEY, 2010) e apresentada 

num esquema de oposições estilísticas o ponto de partida para entender os dois 

períodos. Assim, sobre o pós-modernismo, Harvey (2010, p. 49) ressalta “sua total 

aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico”, porém, não só 

isso, o pós-modernismo surge como um modo particular de experimentar, interpretar 

e ser no mundo. 

Um outro aspecto importante da modernidade, de acordo com Harvey (2010), 

é a compressão tempo-espaço, ou seja, cada vez mais se nota a aceleração dos 

processos globais e o encurtamento das distâncias espaciais. Tal evento ocorre 

sobremaneira em consequência da globalização e causa impacto direto sobre as 

identidades culturais, uma vez que “todas as identidades estão localizadas no 

espaço e no tempo simbólicos” (HALL, 2000, p. 75). 

Entende-se, portanto, que as sociedades modernas, em conformidade com a 

compreensão de Giddens (1995) e Harvey (2010), são propícias para a 

consolidação do sujeito cuja identidade é fragmentada, descontínua, provisória.  “As 

transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios 

estáveis nas tradições e nas estruturas” (HALL, 2000, p. 25), clivando sua 

identidade, a qual, outrora, era estável e centrada. 

 

 



35 

 

2.2.1 Aspectos teórico-conceituais sobre a identidade  

 

Kathryn Woodward, no ensaio Identidade e diferença: uma introdução teórica 

e conceitual, relata uma interessante história que leva a uma importante reflexão 

sobre a construção da identidade nacional. Trata-se de um relato contado pelo 

escritor e radialista Michael Ignatieff ocorrido durante o conflito entre servos e 

croatas no contexto de um país dilacerado pela guerra, a antiga Iugoslávia. Em 

resumo, o relato conta como moradores de duas pequenas cidades, os quais antes 

da guerra se conheciam, conviviam na escola, nas festas e no trabalho, de uma hora 

para outra matam-se uns aos outros. Questionado pelo radialista sobre o que fazia 

os sérvios pensarem que eram diferentes dos croatas, um soldado sérvio, fumando 

um cigarro de fabricação sérvia, respondeu que os croatas se achavam melhores 

que eles por se julgarem europeus finos, no entanto todos eles – croatas e servos – 

não passavam de lixo dos Bálcãs. 

Embora seja uma história de conflito bélico, mais amplamente trata-se de uma 

história sobre identidades e é a partir dela que a autora desenvolve aspectos 

teóricos e conceituais relevantes acerca da identidade.  

 
 

Nesse cenário mostram-se duas identidades diferentes, dependentes 
de duas posições nacionais separadas, a dos sérvios e a dos 
croatas, que são vistos, aqui, como dois povos claramente 
identificáveis, aos quais os homens envolvidos supostamente 
pertencem – pelo menos é assim que eles se veem. Essas 
identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas 
simbólicos pelos quais elas são representadas (WOODWARD, 2012, 
p. 8). 
 
 

Tomando por base o relato sobre o conflito entre sérvios e croatas, chega-se 

a um importante aspecto da identidade: ela é relacional. Uma identidade depende da 

outra para ser o que é, para existir, ou seja, ela precisa de uma identidade que ela 

não é para se reconhecer. Nesse sentido, a identidade é marcada pela diferença. 

Outro aspecto interessante são os símbolos a partir dos quais se constroem 

identidades: “existe uma associação entre a identidade da pessoa e as coisas que 

uma pessoa usa” (WOODWARD, 2012, p. 10). Isso aponta para o fato de que a 

construção da identidade é simbólica e social. 
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Outrossim, na base das discussões sobre identidade, é fundamental 

mencionar a tensão entre as perspectivas essencialistas e não essencialistas. Nessa 

discussão, é válido indagar:  

 
 
A identidade é fixa? Podemos encontrar uma “verdadeira” 
identidade? [...] a afirmação da identidade envolve necessariamente 
o apelo a alguma qualidade essencial? Existem alternativas, quando 
se trata de identidade e de diferença, à oposição binária perspectivas 
essencialistas versus perspectivas não essencialistas? 
(WOODWARD, 2012, p. 13). 
 
 

A autora propõe que se desenhe um quadro teórico a partir do qual se tenha 

elementos que subsidiem uma compreensão mais ampla dos processos envolvendo 

a construção de identidades.  

Nesse quadro teórico, é necessário se examinar como a identidade se insere 

no circuito da cultura, como também de que maneira as identidades são formadas e 

os processos envolvidos nessa formação. Assim, é mister examinar a relação entre 

cultura e significado, o momento em que a ênfase se desloca dos sistemas de 

representação para as identidades produzidas por tais sistemas. Nesse cenário, há 

que se identificar quais posições-de-sujeito os significados produzem e como nós, 

enquanto sujeitos, podemos ser posicionados em seu interior. “É por meio dos 

significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 

experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas 

simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar” 

(WOODWARD, 2012, p. 18).  

Um bom exemplo disso é a mídia publicitária: prestemos um pouco de 

atenção às propagandas de automóvel e de material de uso doméstico. Que 

identidades de gênero protagonizam aquelas e quais estão no centro destas? É 

dispensável dizer que o homem aparece, quase sempre, na direção do carro, que se 

associa à masculinidade, na medida em que focaliza a potência, a velocidade, o 

poder, vivenciados, sem dúvida, no espaço público. Com relação às propagandas de 

material para uso do lar, a mulher está, na maioria das vezes, limpando a casa, 

lavando a roupa e passando, cozinhando, colocando a mesa, cuidando da família, 

ações associadas à identidade feminina, a qual se reserva ao espaço privado. Fica 
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evidente que essas práticas de significação, produtoras de significados, baseiam-se 

nas relações de poder, que definem quem é incluído e quem é excluído. 

Ainda na busca de perfilar o quadro teórico em que se pretende examinar 

aspectos importantes da identidade, Woodward chama atenção para o fenômeno da 

globalização, o qual proporciona uma extraordinária transformação por envolver uma 

“interação entre fatores econômicos e culturais, causando mudanças nos padrões de 

produção e consumo, as quais, por sua vez, produzem identidades novas e 

globalizadas” (WOODWARD, 2012, p. 21). No entanto, a produção de identidades 

por meio dos processos de globalização não se dá sem tensões. Ao mesmo tempo 

em que a globalização produz identidades culturais homogêneas, distanciando-as de 

cultura local, há também a produção de um movimento de resistência que tende a 

fortalecer algumas identidades nacionais e locais ou, ainda, fazer surgir novas 

posições de identidades.  

Como exemplo disso, Woodward cita a reafirmação de uma nova identidade 

europeia através do pertencimento à União Europeia, concomitante às lutas pelo 

reconhecimento de identidades étnicas no interior dos antigos estados-nação: “Para 

lidar com a fragmentação do presente, algumas comunidades buscam retornar a um 

passado perdido [...]” (WOODWARD, 2012, p. 24), evocando origens, mitologias e 

fronteiras onde ocorriam os conflitos nos quais as identidades nacionais são 

questionadas.  

 
 
As identidades em conflito estão localizadas no interior de mudanças 
sociais, políticas e econômicas, mudanças para as quais elas 
contribuem. [...] Este é um período histórico caracterizado [...] pelo 
colapso das velhas certezas e pela produção de novas formas de 
posicionamento (WOODWARD, 2012, p. 25). 
 
 

Nessa tensão entre afirmações e contestações, concentra-se a construção 

cultural de identidades, que, hodiernamente, marca a luta política caracterizada pela 

competição e pelo conflito entre as diferentes identidades, reforçando o argumento 

de que há uma crise de identidade no mundo contemporâneo. 

A globalização não produz mudanças somente nos planos global e nacional, 

mas a produção de identidade ocorre no nível local e pessoal, resultante das 

mudanças globais na Economia, das transformações dos padrões de produção e de 

consumo e, ainda, dos investimentos no setor de serviços, não mais na indústria de 
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manufaturas. Woodward, citando Ernest Laclau, afirma que as sociedades não 

possuem qualquer núcleo que produza identidades fixas – como ocorreu com a 

classe social enquanto categoria determinante de todas as outras relações –, o que 

há é uma profusão de centros. “Laclau [1990, p. 40] argumenta que isso tem 

implicações positivas porque esse deslocamento indica que há muitos e diferentes 

lugares a partir dos quais novos sujeitos podem se expressar” (WOODWARD, 2012, 

p. 30), tais como os que se baseiam no gênero, na raça, na etnia ou na sexualidade. 

Como exemplo, pode-se citar o fim do patriarcalismo, um dos pilares sobre o 

qual se fundamentam todas as sociedades contemporâneas. Caracterizado pela 

autoridade imposta institucionalmente pelo pai, do homem sobre a mulher e filhos na 

esfera familiar, o patriarcalismo se presentificou em toda a organização da 

sociedade, da produção e do consumo à política, no âmbito legislativo e cultural. “Os 

relacionamentos interpessoais e, consequentemente, a personalidade, também são 

marcados pela dominação e violência que têm sua origem na cultura e instituições 

do patriarcalismo” (CASTELLS, 2001, p. 169). No entanto, a base mais sólida do 

patriarcalismo vem sendo posta em xeque por meio de processos indissolúveis de 

transformação do trabalho feminino e da conscientização da mulher, fazendo 

emergir novas identidades a partir de outros centros produtores. 

Esses diversos centros produtores de diversas identidades disponibilizam 

uma rede de posições, as quais podemos ocupar ou não, ou seja, diferentes 

contextos sociais propiciam nosso envolvimento em diferentes significados sociais. 

Conforme Woodward (2012, p. 31),  

 
 
podemos nos sentir, literalmente, como sendo a mesma pessoa, mas 
nós somos, na verdade, diferentemente posicionados pelas 
diferentes expectativas e restrições sociais envolvidas em cada uma 
dessas diferentes situações, representando-nos, diante dos outros, 
de forma diferente em cada um desses contextos. 

 
 

Em consonância com essa afirmação, entendemos que as diferentes 

identidades são produzidas em diferentes situações sociais. Disso decorre o sujeito 

fragmentado, descentrado, por vezes contraditório, que se posiciona e é 

diferentemente posicionado visando exercer os diferentes papéis sociais nos 

diversos contextos de significação. 
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Com o slogan O pessoal é político, a revolução feminista, que eclodiu na 

década de 1960, juntamente com os movimentos estudantis e pacifistas, questionou 

a fidelidade política tradicional, sendo marcada por uma política de identidades a 

qual se concentrou em afirmar a identidade cultural das pessoas pertencentes a 

determinados grupos marginalizados e oprimidos. Com esse deslocamento, a 

identidade torna-se relevante fator de mobilização política (WOODWARD, 2012). 

Embora tendo como ponto fulcral a identidade, esse apelo se dá de duas 

formas bem distintas. Por meio de perspectivas essencialistas que recorrem ao fator 

biológico, quando, por exemplo, afirmam que o papel biológico da maternidade torna 

as mulheres inerentemente altruístas e pacíficas; e, por outro lado, posições não 

essencialistas emergem dos novos movimentos sociais em relação à identidade, os 

quais enfatizam a fluidez das identidades, o caráter não fixo delas, como podemos 

perceber na orientação de alguns grupos no interior do feminismo que resistem a 

pressupostos de um movimento que se baseia numa categoria unificada de mulher.  

Nessa perspectiva, duas concepções que pressupõem o caráter 

essencialista da identidade têm sido questionadas pelos novos movimentos sociais. 

Uma delas é a que se fundamenta na classe social, na relação entre base e 

superestrutura, a qual determina todas as relações sociais, constituindo-se o 

chamado reducionismo de classe, oriundo da teoria marxista. Porém, 

  
 

o reconhecimento da complexidade das divisões sociais pela política 
de identidade, na qual a “raça”, a etnia e o gênero são centrais, tem 
chamado a atenção para outras divisões sociais, sugerindo que não 
é mais suficiente argumentar que as identidades podem ser 
deduzidas da posição de classe (especialmente quando essa própria 
posição de classe está mudando) ou que as formas pelas quais elas 
são representadas têm pouco impacto sobre sua definição 
(WOODWARD, 2012, p. 37). 
 
 

Isso aponta para um dos vetores da crise de identidade, uma vez que as 

estruturas tradicionais de pertencimentos, como as relações de classe dentro dos 

partidos e dos estados-nação, são deslocadas para outros centros. “A política de 

identidade tem a ver com o recrutamento de sujeitos por meio do processo de 

formação de identidades” (WOODWARD, 2012, p. 37), e tal processo se dá tanto 

pelo apelo às identidades hegemônicas como também pela resistência a essa 

hegemonia, colocando-se em pauta identidades não reconhecidas historicamente, 
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cujos espaços ocupados estão à margem da sociedade. Outra concepção que 

trabalha com perspectivas essencialistas é a que se baseia no aspecto biológico e 

natural da identidade. Para a política de identidade, é fundamental desconstruir a 

estabilidade das oposições binárias de construção biológica. 

Essas duas concepções expressam duas versões do essencialismo 

identitário: a primeira aponta para uma vertente histórica/cultural, que fundamenta a 

identidade na verdade da tradição e nas raízes históricas; a segunda sugere que a 

identidade está relacionada naturalmente a raízes biológicas. Destarte, sendo o 

essencialismo biológico/natural ou histórico/cultural, ambas as vertentes baseiam-se 

em uma concepção unificada de identidade.  

E nessa tensão entre a tendência à fixação de identidades, seja pela 

justificativa biológica/natural, seja pela histórica/cultural, e a subversão desse 

essencialismo, com o surgimento de novas identidades constituídas em diversos 

centros, está a crise de identidade, que se presentifica globalmente, localmente, 

politicamente e pessoalmente. Isso porque “os processos históricos que, 

aparentemente, sustentavam a fixação de certas identidades estão entrando em 

colapso e novas identidades estão sendo forjadas, muitas vezes por meio da luta e 

da contestação política” (WOODWARD, 2012, p. 39). 

 

2.2.2. Identidade e diferença: a hegemonia e a resistência nos processos de 

significação 

 

Até aqui, vimos que a identidade do sujeito pós-moderno é fragmentada, 

deslocada e provisória. Porém, ao se falar em identidade, não há como não falar em 

diferença, uma vez que assumir uma identidade leva o sujeito a se situar numa 

cadeia de negações, melhor dizendo, as afirmações sobre identidades só fazem 

sentido se compreendidas numa relação com as afirmações sobre diferenças. “Dizer 

que ‘ela é chinesa’ significa dizer que ‘ela não é argentina’, ‘ela não é japonesa’ [...]” 

(SILVA, 2000, p. 75). Desse modo, identidade e diferença são interdependentes, são 

inseparáveis. “A mesmidade (ou identidade) porta sempre o traço da outridade (ou 

da diferença)” (SILVA, 2000, p. 79). 

Além disso, identidade e diferença são criações da linguagem, o que significa, 

nas palavras de Silva (2000, p. 76), que: “a identidade e a diferença têm que ser 

ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural ou de um mundo 
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transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que a fabricamos, no 

contexto das relações culturais e sociais.” Nesse sentido, por serem criações de atos 

linguísticos, têm que ser nomeadas, e não podem ser compreendidas sem se 

considerar os sistemas de significação dentro dos quais ganham sentido. Por 

conseguinte, essa produção simbólica e discursiva da identidade e da diferença está 

sujeita a vetores de força, os quais refletem relações de poder que se impõem de 

forma assimétrica, fazendo emergir processos como: exclusão/inclusão, 

classificação, normalização, demarcação de fronteiras etc.  

 
 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o 
desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de 
garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a 
diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O 
poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 
separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a 
diferença não são, nunca, inocentes (SILVA, 2000, p. 81). 
 

 
Daí porque a identidade considerada hegemônica impõe-se por meio de uma 

força homogeneizadora na tentativa de solapar os processos de diferenciação que 

naturalmente surgem, pois, como dito anteriormente, uma vez que há uma 

identidade deve haver uma diferença, uma não existe sem a outra. 

A exclusão e a inclusão são operações que sempre estão presentes quando 

se afirma uma identidade e se marca uma diferença. Dizer o que somos implica 

afirmar o que não somos; “a identidade e a diferença se traduzem, assim, em 

declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está 

incluído e quem está excluído” (SILVA, 2000, p. 82).  

Dessa forma, demarcam-se fronteiras, as quais estão fortemente ligadas às 

relações de poder, refletindo-se na separação entre nós e eles: “os pronomes ‘nós’ e 

‘eles’ não são, aqui, simples categorias gramaticais, mas evidentes indicadores de 

posições-de-sujeito fortemente marcadas por relações de poder” (SILVA, 2000, p. 

82). Essa demarcação de fronteiras leva a um processo de classificação, através do 

qual se divide e se ordena o mundo social em classes. Tal classificação se dá a 

partir do ponto de vista da identidade: “as classes nas quais o mundo social é 

dividido não são simples agrupamentos simétricos. Dividir e classificar significa, 

neste caso, também hierarquizar” (SILVA, 2000, p. 82).  
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É importante ressaltar que a divisão do mundo em classes se expressa por 

meio dos binarismos (masculino/feminino, branco/negro, 

heterossexual/homossexual), em que um dos polos assume a posição de privilégio 

em detrimento do outro. “Questionar a identidade e a diferença como relações de 

poder significa problematizar os binarismos em torno dos quais se organizam” 

(SILVA, 2000, p. 83).  

As relações de poder expressam-se também quando ocorre a normalização 

de uma identidade, ou seja, quando se elege, arbitrariamente, uma identidade 

específica para servir de parâmetro a partir do qual todas as outras serão avaliadas 

e hierarquizadas. “A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista 

como uma identidade, mas simplesmente como a identidade” (SILVA, 2000, p. 83), 

sendo as outras consideradas fora do normal, às quais se atribuem características 

negativas, não naturais, não desejáveis.  

É importante ressaltar que essa distribuição desigual do poder – em que “um 

é a norma e o outro é ‘outro’ mesmo” (WOODWARD, 2012, p. 51) – também é o 

fundamento das divisões sociais, sobretudo daquela que existe entre homens e 

mulheres. Há, inclusive, na Antropologia, uma forte tendência em associar as 

mulheres à natureza – o que remete às emoções, ao coração; e os homens, à 

cultura – o que remete à racionalidade, à cabeça. Uma segunda perspectiva 

antropológica identifica as mulheres com a cena privada da casa e das relações 

pessoais; e os homens são identificados com a esfera pública do comércio, da 

produção e da política (WOODWARD, 2012). Como se vê, as oposições binárias 

que separam o masculino do feminino se baseiam nas relações de poder e no 

significado que culturalmente se tem atribuído às posições-de-sujeito de homens e 

mulheres. Fala-se aqui “das formas pelas quais os sistemas simbólicos e sociais 

atuam para produzir identidades, isto é, para produzir posições que podem ser 

assumidas [...]” (WOODWARD, 2012, p. 55).  

Nessa perspectiva, os estudos culturais apontam para a compreensão da 

identidade, bem como da diferença, como processos de produção social, os quais 

envolvem relações de poder, que não são preexistentes à cultura, mas são 

frequentemente criadas e recriadas: “a identidade e a diferença têm a ver com a 

atribuição de sentido ao mundo social e com disputa e luta em torno dessa 

atribuição” (SILVA, 2000, p. 96). 
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2.3 GÊNERO FEMININO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Neste momento do trabalho, buscaremos sucintamente contextualizar o 

papel da mulher na sociedade contemporânea ocidental. Faremos um breve relato a 

respeito de como a figura feminina esteve aprisionada no interior do lar até o início 

de sua libertação, com a entrada no mercado de trabalho e o advento do feminismo, 

fundamentando-nos nos três modelos sugeridos por Lipovetsky (2000): a mulher 

odiada, a mulher enaltecida e a mulher indeterminada. Focalizaremos ainda a 

relação da mulher política e a sua (não) visibilidade por meio da mídia jornalística. 

 

2.3.1 Movimento Feminista: ecos do silêncio rompido 

 

Historicamente, coube à mulher exercer um papel predefinido pelos 

homens, papel este corroborado pelas religiões, Filosofia e Ciência. Nas sociedades 

antigas consideradas mais democráticas, como a ateniense, a mulher ocupava a 

posição equivalente ao escravo, executando trabalhos manuais, desvalorizados pelo 

homem livre. Sua principal função era a procriação e todas as outras que envolviam 

a subsistência do homem, como fiação, tecelagem e alimentação (ALVES; 

PITANGUY, 1985). As atividades consideradas nobres – filosofia, política e artes –, 

desenvolvidas no espaço público, eram exercidas pelos homens. Com os limites 

afunilados por um discurso naturalista, segundo o qual a mulher foi criada para as 

funções domésticas e o homem para todas as outras, a elas coube o silêncio.   

Dessa forma, a mulher foi sendo posta à margem da História, e os 

grandes feitos, militares, políticos e científicos, foram concretizados por homens, 

restando-lhes o papel de permanecer à sombra deles. Aquelas que ousavam romper 

o silêncio e ter acesso a conhecimentos restritos ao universo masculino foram 

cruelmente exterminadas, a exemplo da “caça às bruxas” ocorrida na Idade Média, 

genocídio imposto ao sexo feminino e respaldado pela Igreja Católica (ALVES; 

PITANGUY, 1985). O discurso católico-cristão, aliás, se valeu por muito tempo da 

figura bíblica de Eva para perseguir as mulheres com a justificativa de que elas têm 

o poder diabólico de desvirtuar os homens. 

Ao longo da História, o silenciamento da mulher é gritante, por mais 

paradoxal que isso possa parecer. Até mesmo em períodos considerados mais 

abertos às ideias liberais, as mulheres são postas à margem dos direitos humanos. 
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E o que diremos das decisões políticas? Obviamente, elas passavam bem longe. No 

século XVIII, por exemplo, em que eclodiram tantas e importantes revoluções, nos 

Estados Unidos e França, lutava-se por uma participação maior do indivíduo na 

esfera política, questionando-se as arbitrariedades cometidas pelo Estado, no 

entanto, nas diversas declarações promulgadas pelos revolucionários, os direitos à 

igualdade entre homens e mulheres sequer eram citados. Olympe de Gouges 

publicou em 1791, na França, Os Direitos da mulher e da cidadã, em que questiona 

enfaticamente a opressão de um sexo, o masculino, sobre o outro, o feminino, e, 

imbuída de um discurso fundamentalmente liberalista, propõe “a inserção da mulher 

na vida política e civil em condições de igualdade com os homens, tanto de deveres 

quanto de direitos” (ALVES; PITANGUY, 1985, p. 34). Tal discurso ganha eco 

durante todo o século XIX no movimento feminista, quando da sua luta pelo sufrágio 

universal. Olympe de Gouges foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793, 

condenada por querer ser um homem de Estado, esquecendo-se das virtudes 

típicas de seu sexo (ALVES; PITANGUY, 1985). 

Como acontecera a Olympe de Gouges, muitas vozes que ousaram 

questionar a opressão dos homens sobre as mulheres foram silenciadas. A despeito 

da história dolorosa trilhada por milhares de mulheres, o movimento feminista foi se 

constituindo a partir dos ecos das vozes silenciadas, tendo, é claro, a ajuda de 

circunstâncias históricas que escapavam ao controle do domínio patriarcal. A 

consolidação do capitalismo, para citar uma dessas circunstâncias, trouxe 

consequências importantíssimas para a mão de obra operária feminina, uma vez 

que transferiu para as fábricas o trabalho que era realizado em domicílio. Dessa 

forma, obrigou a mudança do espaço privado, ocupado por elas durante boa parte 

da História, para o espaço público, o qual lhes foi relegado em função deste ser 

ocupado essencialmente pelos homens (ALVES; PITANGUY, 1985). Nesse período 

do século XIX, as mulheres eram submetidas a terríveis condições de trabalho, com 

jornadas laborais de até 18 horas diárias, sendo remuneradas com valores bem 

inferiores aos dos homens e desenvolvendo tarefas consideradas desqualificadas e 

subalternas.  

Diante dessa superexploração, fica o questionamento: por que esse 

momento da História pode ser considerado tão importante para a construção do 

feminismo? Foi a partir do século XIX que as mulheres sentiram a necessidade 

pungente de se organizar coletivamente para reivindicar seus direitos. Surgiu, então, 



45 

 

a necessidade de se educarem para defender seus interesses. Assim, “através de 

uma luta constante por seus direitos, as mulheres trabalhadoras romperam o silêncio 

e projetaram suas reivindicações na esfera pública” (ALVES; PITANGUY, 1985, p. 

41), desenhando-se o que mais tarde será chamado de movimento feminista. 

Ainda que não seja foco central deste estudo, o feminismo enquanto 

movimento não pode ser desconsiderado. É impraticável pensar nas transformações 

em termos ideológicos e práticos em relação ao papel da mulher nas sociedades 

democráticas sem fazer menção ao movimento feminista. A liberação sexual, a 

possibilidade de penetração no mercado de trabalho socialmente valorizado, a 

opção (ou não) pela maternidade, a crescente escolarização, tudo isso só pôde 

acontecer devido a esse movimento que rompeu com modelos tradicionais, ao 

afirmar que o sexo é político, porquanto nele estão marcadas relações de poder 

(ALVES; PITANGUY, 1985). 

Stuart Hall (2000) considera o movimento feminista como um dos que 

promoveram o que chama de descentramento do sujeito moderno, ou seja, o sujeito 

do iluminismo, cuja identidade era tida como fixa e estável. Juntamente com as 

tradições do pensamento marxista, a descoberta do inconsciente por Freud, a 

linguística estrutural de Saussure, a descoberta foucaltiana do poder disciplinar ao 

produzir uma genealogia do sujeito moderno, o movimento feminista enquanto crítica 

teórica e movimento social constituiu um dos cinco descentramentos do sujeito 

moderno, resultando em um sujeito pós-moderno cujas identidades são 

fragmentadas, abertas, contraditórias, inacabadas. 

Com relação à importância do movimento enquanto revolução, Castells 

acrescenta que: 

 
 
o feminismo diluiu a dicotomia homem/mulher na maneira como se 
manifesta, de formas diferentes e por caminhos diversos, nas 
instituições e práticas sociais. Agindo assim, o feminismo constrói 
não uma, mas muitas identidades, e cada uma delas, em suas 
existências autônomas, apodera-se de micropoderes na teia 
universal tecida pelas experiências adquiridas no decorrer da vida. 
(CASTELLS, 2001, p. 235). 

 
 

Assim, constituiu-se um movimento pelo qual as mulheres se mobilizam para 

mudar uma história contada e vivenciada nas bases do patriarcado. Elas lutam para 

poder ser aquilo que querem ser e não o que devam ser, segundo uma lógica 
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patriarcal. Nesse sentido, “reivindicar uma identidade é construir poder” (CASTELLS, 

2001, p. 235). 

A segunda onda do feminismo surgiu na década de 1960 ao lado de 

outros movimentos sociais importantes, como os movimentos estudantis, 

contraculturais e antibelicistas, porém, para Hall (2000), o feminismo foi o movimento 

social mais diretamente ligado ao descentramento conceitual do sujeito cartesiano e 

sociológico. Isso porque: 

 
 

 Ele questionou a clássica distinção entre o “dentro” e o “fora”, o 
“privado” e o “público”. O slogan do feminismo era: “o pessoal é 
político”. 

 Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas 
inteiramente novas de vida social: a família, a sexualidade, o trabalho 
doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as 
crianças etc. 
[...] 

 Aquilo que começou como um movimento dirigido à 
contestação da posição social das mulheres expandiu-se para incluir 
a formação das identidades e de gênero. 

 O feminismo questionou a noção de que os homens e mulheres 
eram parte da mesma identidade, a “Humanidade”, substituindo-se 
pela questão da diferença sexual. (HALL, 2000, p. 45-46). 

 
 

Destarte, entendemos que o movimento feminista não só contesta as teorias 

sociais hegemônicas de determinação de lugares sociais fixos, o homem na esfera 

pública e a mulher na esfera privada, uma vez que compreende masculino e 

feminino como criações culturais, mas também concorre para um descentramento do 

sujeito, como argumenta Hall, na medida em que resgata e reconstrói a identidade 

de gênero de forma a minar gradativamente as hierarquias do forte e do fraco, do 

ativo e do passivo.  

É importante ressaltar que um dos fundamentos da teoria feminista é o 

par binário sexo/gênero, a partir do qual se compreende o sexo como biológico e o 

gênero enquanto construção social, este sendo cunhado para indicar uma rejeição 

ao determinismo biológico. Essa compreensão permeou as teorias feministas até 

meados da década de 1980. A partir de então, o conceito de gênero passa a ser 

questionado, em função dos vários pressupostos que contaminam tal conceito. 

Dentre eles, o conceito de gênero tal como é pensado pelos estudos feministas 

tradicionais presume que existe uma identidade definida, cujo sujeito é uma 
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categoria: as mulheres. Pode-se dizer, então, que há um movimento teórico de 

questionamento do par sexo/gênero, o qual tende a ressignificar o conceito de 

gênero. Aliás,  

 
 
o movimento feminista está se fragmentando cada vez mais em uma 
multiplicidade de identidades feministas [...], isso não constitui uma 
fraqueza, sendo, ao contrário, a origem da força de uma sociedade 
caracterizada por redes flexíveis e alianças variáveis presentes na 
dinâmica de conflitos sociais e luta pelo poder (CASTELLS, 2001, p. 
235). 
 

 
Uma das teóricas desse movimento afirma que:  

 
 
Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não 
decorre daí que a construção de “homens” aplique-se 
exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo “mulheres” 
interprete somente corpos femininos. Além disso, mesmo que os 
sexos pareçam não problematicamente binários em sua morfologia e 
constituição [...] não há razão para supor que os gêneros também 
devam permanecer em número de dois (BUTLER, 2003, p. 24). 
 
 

A crítica de Butler ao conceito tradicional de gênero se expressa na 

problemática de compreender o gênero como identidade global, no sentido desta ser 

uma única identidade representativa da categoria mulher. Isto é, nem mulheres nem 

homens são grupos internamente homogêneos. Nesse sentido, o sujeito que o 

feminismo quer representar, conforme a referida teórica, não existe, pois a 

compreensão de gênero enquanto construto social tende à universalização e à 

essencialização da identidade.  Segundo a autora, “talvez, paradoxalmente, a ideia 

de ‘representação’ só venha realmente a fazer sentido para o feminismo quando o 

sujeito ‘mulheres’ não for presumido em parte alguma” (BUTLER, 2003, p. 24).  

Butler aponta que a ideia de gênero socialmente construído funda-se num 

certo determinismo de significados de gênero, o qual se refletiria em corpos de 

anatomia diferentes, sendo estes recipientes passivos de uma cultura rigorosa, 

praticamente uma lei. Destarte, para Butler, o gênero passa a ser determinado pela 

cultura, assim como o sexo pela biologia; o que era para libertar o sujeito do 

feminismo acabou aprisionando-o. Diz ela:  
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Quando a “cultura” relevante que “constrói” o gênero é compreendida 
nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a impressão de que 
o gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a 
biologia é o destino. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se 
torna o destino (BUTLER, 2003, p. 26). 
 

 
Dialogando com Simone de Beauvoir a respeito da célebre frase “ninguém 

nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 9), Butler questiona a ideia aí 

implícita de que o gênero é construído. Para ela, a noção de construção não se 

reduz a uma forma de escolha. 

 
 
Beauvoir diz claramente que a gente “se torna” mulher, mas sempre 
sob uma compulsão cultural a fazê-lo. E tal compulsão claramente 
não vem do “sexo”. Não há nada em sua explicação que garante que 
o “ser” que se torna mulher seja necessariamente fêmea. Se, como 
afirma ela, o corpo é uma situação, não há como recorrer a um corpo 
que já não tenha sido sempre interpretado por meio de significados 
culturais [...] (BUTLER, 2003, p. 27). 

 
 

A partir da desconstrução da dualidade sexo/gênero, a crítica de Bulter recai 

sobre a questão da representação, do sujeito do feminismo, que, segundo ela, está 

longe de ser um sujeito uno. Propõe, então, repensar o feminismo que presume o 

sujeito como identidade fixa, uma vez que “o paradoxo interno desse fundacionismo 

é que ele presume, fixa e restringe os próprios sujeitos que espera representar e 

libertar” (BUTLER, 2003, p. 213). 

Ainda nessa perspectiva, Piscitelli (1997) discute a ambivalência do 

conceito de gênero à luz de algumas teóricas feministas, já devidamente conectadas 

à necessidade de revisão desse conceito, embora o façam por meio de posturas 

variadas. Donna Haraway, por exemplo, assume uma posição claramente crítica ao 

conceito de gênero, ainda que seja ambivalente no que se refere ao seu uso. 

Segundo Haraway, “na insistência no caráter de construção social do gênero, o sexo 

e a natureza não foram historiados e, com isso, ficaram intactas ideias perigosas 

relacionadas com identidades essenciais, tais como ‘mulheres’ ou ‘homens’” 

(PISCITELLI, 1997, p. 51). Haraway acrescenta que a categoria de gênero oculta 

todas as outras: 
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A categoria de gênero adquiriria poder explicativo e político se 
historiasse outras categorias – sexo, carne, corpo, Biologia, raça e 
natureza – de tal maneira que a oposição binária e universalizante, 
elaborada em algum momento e lugar na teoria feminista, explodisse 
em teorias da corporificação articuladas, diferenciadas e localizadas, 
nas quais a natureza são fosse mais imaginada e atuada como um 
recurso para a cultura, ou como o sexo para o gênero (PISCITELLI, 
1997, p. 51). 
 

 
Piscitelli põe em relevo a riqueza de estudos antropológicos que se 

fundamentam no conceito de gênero enquanto categoria empírica, afastando-se de 

teorias universalizantes de sexo e gênero. A referida autora faz eco às vozes de 

variadas estudiosas que procuram se afastar do gênero como categoria analítica. A 

exemplo, “Strathern agora propõe pensá-lo, simplesmente, como um tipo de 

diferenciação categórica que assume conteúdos específicos em contextos 

particulares” (PISCITELLI, 1997, p. 60). Nesse sentido, o gênero é compreendido 

como categoria empírica, o qual indicará diferenças não preestabelecidas que 

marcam e que só poderão ser entendidas se considerado o contexto. “O gênero, tal 

como é trabalhado por Stranthern, desnaturaliza o sexo e dissolve a identidade 

global” (PISCITELLI, 1997, p. 65). 

Pinto (2008) também contribui com essa discussão na medida em que 

traz à cena o debate entre três teóricas feministas contemporâneas, tendo como 

ponto de intersecção o lugar do sujeito do feminismo, seu estatuto teórico-político e 

sua relação com a identidade ‘mulher’. Judith Butler, bell hooks8 e Françoise Collin, 

embora de lugares diferentes dentro do feminismo, apontam o caráter contraditório 

da noção de sujeito. Partindo da ideia de que a diferença é a base do sistema que 

produz o sujeito, as três estudiosas defendem “que a categoria ‘mulher’ deve ser 

desenvolvida como uma identidade coletiva, não individual, construída em 

negociações tensas e produtivas próprias do feminismo contemporâneo” (PINTO, 

2008, p. 1).  

bell hooks critica o feminismo homogeneizador branco, que se 

fundamenta na visão competitiva e opositiva do eu, a partir da qual emerge a ideia 

de que a luta contra o sexismo compete com a luta antirracista, indo de encontro à 

necessidade de se pensar o feminismo como uma identidade múltipla (PINTO, 

                                                 
8
 bell hooks, nascida Gloria Watkins, assina suas obras em minúsculo e requer suas referências tal e qual, com o 

argumento de que ela mesma não se reduz a um nome e seus textos não devem ser lidos em função deste 
nome (PINTO, 2008, p. 2).  
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2008). A estudiosa propõe, assim, o fim de uma identidade para o sujeito do 

feminismo, substituindo-se “eu sou feminista” por “eu defendo o feminismo”, o que 

libertaria o sujeito dos grilhões linguísticos que o aprisionam numa identidade fixa, 

única, por vezes imposta. hooks vai mais além quando declara que o gênero não é o 

único aspecto determinante da identidade da mulher.    

Corroborando o posicionamento crítico aqui já mencionado, Butler 

considera que a categoria ‘mulher’ tende a fixar, congelar, delimitar, tornando-se um 

mecanismo de individualização e substancialização do ser (PINTO, 2008). A autora 

considera legítima a necessidade política do feminismo de se falar por meio da 

categoria ‘mulher’, porém rejeita veementemente a tentativa de unificar as mulheres 

pelo viés identitário. Butler propõe, a fim de se evitar a armadilha universalista, que o 

sexo seja tratado “não como lugar de representação, mas como uma categoria cuja 

violência é racionalizada, apagando seu estatuto de regulação e produção” (PINTO, 

2008, p. 6).  

Françoise Collin aponta duas etapas do feminismo: uma marcada pelo 

pensamento do mesmo, herdeira fiel da revolução cultural; outra, filiada a estudos 

contemporâneos, marcada pela abordagem do pensamento do outro. A autora 

destaca a provável contradição expressa na reivindicação das mulheres para se 

tornarem sujeito por inteiro. Segundo a teórica, elas reivindicam ser sujeito no 

momento em que não há mais sujeito (PINTO, 2008). Com o fim do sujeito, Collin 

visualiza duas posições formadas em relação à diferença sexual, embora, nas duas, 

possa-se perceber ainda a influência do dualismo homem-mulher. Em uma delas, 

extingue-se a diferença entre os sexos, livra-se da metafísica, mas ignora-se a 

realidade das mulheres, uma vez que não há possibilidade de qualificação política 

das mulheres, “como se a reivindicação de identidade fosse sempre desde já o 

retorno simples à essência” (PINTO, 2008, p. 7). A segunda posição inverte a 

hierarquia da diferença sexual, colocando o feminino do espaço privilegiado, o que 

ainda conserva a marca da diferença. 

Collin se junta a bell hooks para defender a reformulação da questão do 

sujeito a partir da realidade das mulheres, considerando-se o grupo socialmente 

constituído a partir de negociações tensas próprias do feminismo contemporâneo. 

Com Butler, Collin defende a retomada da questão do sujeito, sem limitar-se ao 

ontológico, mas ressaltando o aspecto político. Nessa perspectiva, o ponto de 

intersecção entre as três teóricas é a necessidade teórica de se estranhar a 
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categoria ‘mulher’, cuja identidade deve ser construída em políticas de coalizão e 

negociações tensas, sem reduzi-la ao previsível.     

Como vimos, a crítica relacionada ao conceito de gênero enquanto 

construto social, advindo dos estudos feministas clássicos, embora com certas 

variantes, aponta para a diluição de dicotomias tais como sexo/gênero, 

natureza/cultura, masculino/feminino. Dessa forma, estamos em conformidade com 

o pensamento das autoras citadas acima, uma vez que assumimos a compreensão 

de identidades múltiplas, não-fixas, o que significa pensar a ideia de gênero na 

perspectiva da fluidez e mutabilidade, em direção ao imprevisto e irredutível. 

 

2.3.2 A mulher no contexto pós-feminista e pós-moderno: afinal, de que mulher 

estamos falando? 

 

Diante de um objeto de estudo cujos sujeitos de pesquisa são mulheres, 

uma questão instigante é: de que mulheres estamos falando nesta pesquisa? O 

pensador francês Gilles Lipovetsky nos dá um direcionamento interessante acerca 

da mulher no contexto pós-feminismo e pós-moderno. Recorremos então a esse 

estudo na tentativa de perfilar esses sujeitos e, assim, entendermos melhor as 

mulheres que estão no centro desta pesquisa. 

Em seu livro A terceira mulher: permanência e revolução do feminino, 

Gilles Lipovetsky escreve sobre a mulher de seu tempo, aquela que reivindicou, 

lutou e colheu os frutos de uma das maiores revoluções do século XX: a 

emancipação feminina. Revolução que, mais do que qualquer outra, mudou o 

destino e a identidade das mulheres, sobretudo das sociedades ocidentais. As 

últimas três décadas do século XX serviram de palco para a nova figura social do 

feminino, a qual rompeu energicamente com a história das mulheres e, por 

conseguinte, com a história dos homens, das famílias, do trabalho. No entanto, a 

modernidade não apagou aspectos da tradição que se impõe ainda às mulheres, 

especialmente nos espaços da esfera privada: “o homem permanece 

prioritariamente associado aos papéis públicos e instrumentais, a mulher, aos papéis 

privados, estéticos e afetivos [...]” (LIPOVETSKY, 2000, p. 15).  

A terceira mulher é, pois, um sujeito social indeterminado, uma vez que 

está no entremeio da descontinuidade e da continuidade, da igualdade e da 

diferença; ela “conseguiu reconciliar a mulher radicalmente outra e a mulher sempre 
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recomeçada” (LIPOVETSKY, 2000, p. 15). Vejamos então o percurso histórico-social 

através do qual surgiu esse sujeito, que acena com tanta intimidade para as 

mulheres contemporâneas.  

 

2.3.2.1 Da esposa-mãe-dona-de-casa ao mercado de trabalho assalariado 

 

É incontestável a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho 

se nos referimos às sociedades ocidentais da contemporaneidade. Contudo, esse 

fenômeno só tomou a dimensão que a ele se confere hoje em função do trabalho 

feminino ser assalariado, já que não é nenhum segredo o fato de que as mulheres 

sempre trabalharam muito. Nas sociedades pré-industriais, na exploração agrícola 

no campo, no artesanato nas cidades, as mulheres sempre estiveram dando conta 

de árduas tarefas e contribuindo para a economia da família, inclusive, na maioria 

das vezes, fora de casa. 

Com o processo de industrialização, as mulheres passam a ocupar os 

pátios das fábricas em busca de uma renda, favorecendo, assim, a extensão do 

trabalho feminino, porém assalariado. Tal extensão vem acompanhada de uma série 

de discursos contrários ao trabalho feminino assalariado, os quais denunciam seus 

malefícios: “o trabalho das mulheres na fábrica é associado à licença sexual e à 

degenerescência da família” (LIPOVETSKY, 2000, p. 205), especialmente o trabalho 

da mulher casada, a qual não pode declinar de seu papel natural de mãe e esposa.  

Nesse momento da história, o trabalho é “incapaz de fundar a identidade 

da mulher, o trabalho do segundo sexo é julgado, além do mais, inferior ao do 

homem, e é limitado a postos subordinados” (LIPOVETSKY, 2000, p. 206). Diante 

dessa incongruência, tem-se uma rejeição social do trabalho feminino, o que ficou 

explícito na separação entre homem produtivo e mulher em casa, subentendendo 

disso a ideia de que são paradoxais a feminilidade e o trabalho, bem como a 

maternidade e o assalariamento.   

Assim, o modelo e toda a mística da mulher de interior – aquela para 

quem o interior do lar é o único lugar de realização, pois nele ela cuida dos filhos e 

do marido – foram construídos no século XIX. Em alguns países, aclamava-se o 

modelo normativo da mulher no lar, o anjo doméstico; as tarefas femininas 

domésticas são postas em um pedestal, a esposa-mãe-dona-de-casa destina sua 

vida à sagração da família. Constrói-se então o arquétipo da mulher sem profissão, o 
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qual parte da burguesia e se dissemina em todas as classes sociais. “Congresso 

após congresso, os militantes operários sustentam que o lugar atual da mulher não é 

na oficina ou na fábrica, mas no lar, no interior das famílias” (LIPOVETSKY, 2000, p. 

208). Não existir para si própria, não ser considerada um indivíduo abstrato, 

autônomo, é o sacrifício que se impõe à mulher, identificada com o altruísmo e 

pertencente somente à esfera familiar, razões que a excluem dos direitos políticos e 

a aprisionam a uma dependência intelectual e econômica. Lipovetsky (2000, p. 210) 

resume esse momento quando coloca: 

 
 
Desqualificação do trabalho feminino e da instrução das meninas, 
exclusão da esfera política, submissão da mulher ao marido, 
incapacidade da mulher e da mãe: expressões da mesma rejeição da 
igualdade dos sexos, da mesma denegação da mulher sujeito, 
característica do primeiro momento da sociedade individualista 
democrática.  
 

 

Todo esse apelo em torno da mística da mulher pertencente ao lar e à 

família – o que estamos chamando de a mulher de interior – ecoou 

veementemente até os anos 1950, época em que surge uma nova concepção de 

mulher do lar, especialmente nos Estados Unidos, a qual une a mulher de interior 

àquela que busca a modernidade, consumindo produtos mais arrojados e modernos 

para o lar (máquina de lavar, fogão a gás, refrigerador), e a juventude e beleza, 

refletidas no consumo de cosméticos. O consumo surge com toda a força como ideal 

de libertação da mulher, ao mesmo tempo em que constitui, juntamente com a 

juventude e a beleza, uma obrigação da esposa-mãe-dona-de-casa moderna. “Essa 

promoção da mulher consumidora é de importância capital; representa mais que um 

novo modo de vida feminino, é também, [...], o que contribuiu para a superação 

histórica do ideal da mulher no lar” (LIPOVETSKY, 2000, p. 211). 

A década de 1960 marca uma era de superação da mulher de interior, 

aquela programada para viver pela família, um não sujeito, ausente de identidade. 

Após séculos marcados pela desvalorização da mulher ativa, chegamos a um 

momento em que o ideal do anjo doméstico entra em declínio, e o trabalho 

profissional da mulher passa a ser reconhecido e desejado pela maior parte da 

opinião pública. Conforme Lipovetsky (2000, p. 220), 
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a atividade profissional feminina adquiriu direito de cidadania, é 
agora um valor e uma aspiração legítima, a condição normal da 
existência feminina. É a recusa de uma identidade constituída 
exclusivamente pelas funções de mãe e de esposa que caracteriza a 
condição feminina pós-moderna. 
 

 
E, em função dessa ascensão do trabalho profissional feminino, cresceu 

exponencialmente a escolarização da mulher, que atualmente já está à frente do 

homem em relação a tempo de estudo. A relação é simples: quanto mais as 

mulheres estudam, quanto mais são diplomadas, mais propensas a uma vida ativa 

profissionalmente elas serão. A importância da escola é fundamental nesse sentido.  

Porém, além da crescente escolarização das mulheres, o advento do 

trabalhado assalariado feminino obteve um substancial incremento de alguns 

setores da economia. É o caso do setor terciário, cujo impulso proporcionou a 

criação de novos postos de trabalho – profissões de escritório, de comércio, 

educação e saúde –, os quais foram ocupados em geral pelas mulheres.  

Ocorre que, na visão de Lipovetsky (2000), toda essa evolução da 

mulher frente ao mercado de trabalho não pode ser explicada sem que se faça 

menção a um fenômeno cultural da mais profunda importância: o surgimento da 

sociedade de consumo de massa. O trabalho feminino surge, então, como 

alternativa de complementação da renda familiar para que se efetive uma 

participação nos sonhos da sociedade de abundância. Para Lipovetsky (2000, p. 

228), “quanto mais cresce a oferta de objetos, de serviços, de lazer, mais se 

intensifica a exigência de aumentar os rendimentos da família, especialmente pelo 

salário feminino, a fim de estar à altura do ideal consumista”.  

Um outro aspecto dessa questão também deve ser considerado. Diz 

respeito ao destronamento da ideologia sacrifical que colocava a mulher aos pés da 

família, como um não sujeito: a eterna esposa-mãe-dona-de-casa. A sociedade de 

consumo difunde os valores de bem-estar, lazer, felicidade individual, o olhar mais 

para si, que não estavam absolutamente em consonância com os ideais vividos pela 

mulher de interior. Portanto, nessa perspectiva, “o reconhecimento social do trabalho 

feminino traduz o reconhecimento do direito a uma ‘vida sua’, a independência 

econômica, na linha direta de uma cultura que celebra cotidianamente a liberdade e 

o maior bem-estar individual” (LIPOVETSKY, 2000, p. 228-229). Pode-se afirmar 

que se trata de uma revolução das necessidades. 
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Destarte, a ascensão do trabalho feminino assalariado foi motivada por 

aspectos sociais, econômicos e culturais. Tanto a crescente escolarização das 

meninas, como o surgimento de novos postos de trabalho advindos do setor 

terciário, e ainda o desenvolvimento da sociedade de consumo de massa 

contribuíram exponencialmente para a necessidade da mulher no mercado de 

trabalho assalariado. 

Para o estudo aqui implementado, é ponto fulcral ressaltar que a 

entrada definitiva da mulher no mercado de trabalho foi fundamental para a 

construção identitária da mulher pós-moderna. Ter uma profissão hoje é uma 

exigência individual e identitária, uma condição para se realizar como sujeito, visto 

que, cada vez menos, as mulheres interrompem uma carreira profissional em função 

do casamento ou da maternidade, fato que ocorria com muito mais frequência e 

naturalidade em épocas (não muito) atrás. O trabalho feminino passa a ter um valor, 

não é mais o último recurso da família. Atualmente é constitutivo da identidade 

feminina, sendo, pois, uma forma da mulher se firmar como protagonista de sua 

vida, como sujeito ativo; com ele, recusa-se uma identidade formada apenas por 

papéis familiares, em que somente os de mãe e esposa são socialmente 

legitimados. 

 

2.3.2.2 A mulher odiada, enaltecida e indeterminada: três modelos de representação 

histórica do feminino 

 

Como já foi dito, procuraremos definir, se é que isso é possível, de que 

mulheres estamos tratando nesta pesquisa. Sabe-se que são mulheres que vivem 

na era do pós-feminismo com todos os seus desdobramentos e consequências, 

profissionais (economista – Dilma Rousseff, médica – Rosalba Ciarlini), com carreira 

política, ou pelo menos no início dela. Mas, como situar essas mulheres em um lugar 

social sem fazer menção, ainda que breve, à dominação histórica de um sexo sobre 

o outro? Tentaremos situar a figura da mulher historicamente por esse viés, uma vez 

que entendemos que a hierarquia dos sexos, presente ainda hoje, influencia 

vultuosamente a constituição das identidades femininas e também a mídia, grande 

formadora de opinião em nossa sociedade. 

Lipovetsky (2000) traz um direcionamento interessante a respeito da 

imagem da mulher, interseccionada pela hierarquia dos sexos, ao longo da história 
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em nossa sociedade ocidental cristã. O autor descreve três modelos históricos de 

representação do feminino: a primeira mulher, ou a mulher depreciada; a segunda 

mulher, ou a mulher enaltecida; e a terceira mulher, a indeterminada. 

O primeiro modelo de representação feminina se estende até o século 

XIX em algumas camadas de nossa sociedade e ainda pode ser encontrado, mesmo 

no século XXI, em algumas culturas não muito distantes da nossa. Trata-se da 

imagem da mulher como ser inferior aos homens, sobre a qual recaem valores 

negativos, que está excluída das atividades prestigiosas, como a guerra e a política, 

apresentada desde os filósofos antigos aos pregadores cristãos como ser enganoso 

e silencioso, inconstante e ignorante, invejoso e perigoso. Nesse modelo, “[...] a 

mulher é associada às potências do mal e do caos, aos atos de magia e de feitiçaria, 

às forças que agridem a ordem social [...]” (LIPOVETSKY, 2000, p. 233). Somente a 

maternidade ameniza o ódio da sociedade patriarcal em relação à mulher. Por toda 

a parte, o masculino exerce sua primazia em detrimento ao feminino. A primeira 

mulher é diabolizada, depreciada e odiada. 

O modelo que desenha a segunda mulher, aquela enaltecida, adulada, 

surge durante a Idade Média:  

 
 
A partir do século XII [...] culto da Dama amada e de suas perfeições; 
nos séculos XV e XVI, a Bela é levada ao pináculo; do século XVI ao 
XVIII, multiplicam-se os discursos dos “partidários das mulheres”; no 
século XVIII e sobretudo no XIX, sacraliza-se a esposa-mãe-
educadora. [...] À sanha depreciativa tradicional sucedeu a 
sacralização do feminino (LIPOVETSKY, 2000, p. 234-235). 
 
 

Surge, então, a associação da mulher ao anjo. Há uma divinização do 

feminino, com louvores e honras; a maternidade é enaltecida e divinizada, a mulher 

é a representação da musa inspiradora, é cantada em líricas e poesia.  

É evidente que o enaltecimento do feminino demonstrado nesse modelo 

não pôs fim à hierarquia do homem sobre a mulher. Esta continua confinada no 

interior do lar, sujeita às ordens do pai, irmão ou marido, sem qualquer participação 

nas atividades socialmente privilegiadas, como a política, a militar, a econômica e a 

científica, dependente econômica e intelectualmente. Resta a ela se contentar com a 

“influência oculta” que exerce sobre os homens, a formação dos rapazes, o domínio 

e a educação dos filhos. A mulher enaltecida, idolatrada, é, para as feministas, a 

última forma de dominação masculina (LIPOVETSKY, 2000). 
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A terceira mulher é constituída prioritariamente por meio do poder de 

escolha. Os modelos que desenham a primeira e a segunda mulher fazem dela um 

não sujeito, passivo, dotado de tamanha dependência que a mulher não seria nada 

daquilo que o homem não permitisse que ela fosse. O terceiro modelo, que 

predomina contemporaneamente nas sociedades ocidentais, desenha a mulher 

sujeito de si, dotada de autonomia e de poder de escolha, não estando nenhuma 

atividade previamente fechada às mulheres, bem como o caminho social a ser 

trilhado (casar, ter filhos, exercer as tarefas do lar) não mais é pré-fixado. O caminho 

social antes previamente definido hoje torna-se escolha. Nas palavras de Lipovetsky 

(2000, p. 236): 

 
 
Desvitalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e 
do trabalho femininos, direito de voto, “descasamento”, liberdade 
sexual, controle da procriação, manifestações do acesso das 
mulheres à inteira disposição de si em todas as esferas da existência 
[...]. 
 
 

Todas essas possibilidades se abrem às mulheres fazendo com que elas 

tomem as rédeas do seu destino. Se a primeira e a segunda mulher são criações 

depreciadas e idealizadas dos homens, “a terceira mulher é uma autocriação 

feminina” (LIPOVETSKY, 2000, p. 237). 

Ainda que constitua um modelo que desenha uma mulher sujeita de si, a 

terceira mulher não apaga em absoluto as desigualdades entre os gêneros, haja 

vista a diferença na remuneração, nas oportunidades de carreira, na própria relação 

familiar, em que o homem, na maior parte dos casos, ainda detém o poder de 

decisão.  

Além disso, não se pode deixar de mencionar a grande mácula que é 

reflexo da histórica hierarquia entre os sexos: a violência doméstica contra as 

mulheres. Mesmo décadas após a maior revolução do século XX, quiçá da História 

Contemporânea mundial – o feminismo –, milhares de mulheres são violentadas e 

mortas por seus maridos, companheiros ou namorados. As últimas décadas do 

século XX serviram de palco para grandes personalidades políticas femininas; no 

período de 2010 a 2012, os cidadãos da capital norte-rio-grandense, Natal, puderam 

ver o Poder Executivo, nas três instâncias – municipal, estadual e federal –, ser 

chefiado por mulheres, cuja visibilidade nas esferas públicas é notória; no entanto, 



58 

 

na esfera privada, mulheres ainda sofrem violência física, psicológica, simbólica, o 

que demonstra ainda a vulnerabilidade do feminino em relação ao masculino, reflexo 

da hierarquia entre os sexos, do poder que, culturalmente, e não naturalmente, 

como muitos querem fazer crer, foi dado ao homem sobre a mulher.  

Os fortes resquícios do modelo patriarcal ainda presente em nosso 

cotidiano, em que maridos/pais se consideram donos de suas esposas/filhas, 

demonstram a não ruptura definitiva da terceira mulher com essa cultura. Assim é a 

terceira mulher, a mulher indeterminada, misto de continuidade e descontinuidade, 

amálgama da igualdade e da assimetria. A senhora de seu destino, que estuda, 

trabalha, escolhe seu parceiro e detém o poder sobre a procriação, porém, continua 

preponderante na esfera doméstica, muitas vezes à mercê das decisões masculinas. 

Para reconhecê-la, basta nos olhar. É essa mulher indeterminada que constitui os 

sujeitos desta pesquisa.  

 

2.3.3 Mulher, política e mídia: a (in)visibilidade da mulher política nos meios de 

comunicação de massa  

 

Tratamos até o momento do real avanço das mulheres no que tange às 

desigualdades históricas entre os gêneros, reflexo da hierarquia entre os sexos, do 

domínio “naturalizado” do masculino sobre o feminino. Vimos brevemente o percurso 

percorrido por elas ao longo da História, que vai desde a imagem associada a 

valores negativos, diabólicos, passando pela total falta de escolha em relação aos 

papéis por elas desempenhados, restando-lhes o de esposa-mãe-dona-de-casa, e 

finalmente a mulher resultado do pós-feminismo, a qual se encontra no ínterim da 

continuidade e descontinuidade, que tomou para si a responsabilidade pela família, 

carreira profissional e pessoal. É evidente o avanço do feminino enquanto sujeito de 

si, cujo poder de escolha está em suas mãos, porém as desigualdades não 

cessaram, elas ainda gritam em nossos ouvidos de forma estúpida e irritante, e se 

refletem nas práticas discursivas das mais variadas esferas, inclusive na esfera 

midiática. 

Lipovetsky (2000) chama a atenção para a ausência de mulheres na 

esfera econômica, sobretudo nos mais altos cargos do poder empresarial, como 

também na esfera política, haja vista a inexpressiva representação feminina na 

maioria das casas legislativas em grande parte dos países, em que as altas 



59 

 

instâncias do poder econômico e político permanecem com as portas fechadas à 

entrada significativa das mulheres. 

Na política do Brasil, basta analisar a quantidade de mulheres 

vereadoras, deputadas estaduais e federais e senadoras, sem falar nas pastas 

ministeriais, para termos a certeza de que efetivamente a política ainda é assunto de 

homem. Quando migramos para o Poder Executivo, constatamos a mesma carência 

relacionada ao Poder Legislativo: em mais de duzentos anos de República, só em 

2011 vimos uma mulher colocar a faixa de presidente e subir a rampa do planalto. E 

se compararmos o Brasil ao resto do mundo, podemos dizer que estamos bem à 

frente, pois nações consideradas democráticas, que se encontram no topo em 

matéria de direitos humanos, como França e Estados Unidos, ainda não viram uma 

mulher ocupar a posição política mais importante da nação. Por toda a parte, do 

lugarejo mais simples e distante à cidade mais desenvolvida, predomina a sub-

representação feminina na esfera política. 

E na mídia, que exerce nas sociedades contemporâneas o papel central 

na difusão das representações do mundo social, como a mulher política tem sido 

representada? Há lugar para ela nos noticiários e reportagens cujas temáticas giram 

em torno da esfera política? Ou, que enquadramento se dá quando se trata da 

mulher política na cena midiática? 

Um recente estudo realizado por Miguel e Biroli (2010) mostra que a 

presença da mulher política na cena midiática está muito aquém em comparação 

com a visibilidade de políticos do sexo masculino.  

 
 
A quantidade de personagens masculinas é tão largamente superior 
à de personagens femininas que, mesmo quando se observa o 
pertencimento a grupos sociais nos quais seria possível esperar uma 
concentração maior das mulheres, os números são ainda a 
explicitação da sua sub-representação na cobertura jornalística 
(MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 724). 
. 
 

Tal estudo também aponta os temas veiculados pela mídia jornalística em que 

personagens masculinos e femininos estão em evidência, levantando os seguintes 

dados: os temas relacionados à política, polícia, esporte, internacional e, por último, 

os fait-divers (temas leves, que tratam de curiosidades) são predominantemente 

concentrados por personagens masculinas, seguindo a ordem de maior visibilidade 

para menor; os fait-divers, as matérias de polícia, as matérias de cidades e, por 
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último, as matérias de política são predominantemente concentradas por 

personagens femininas, também na ordem de maior para menor visibilidade. É 

válido ressaltar que nas matérias de polícia as mulheres normalmente aparecem 

como vítimas e não como criminosas ou mesmo investigadoras; em relação ao tema 

das cidades, elas ocupam o espaço na condição de consumidoras ou usuárias de 

serviços públicos.  

Como se vê, a mídia já tem reservado o espaço que se pode dar às 

mulheres em sua cena. O crédito que se dá a elas pode estar associado inclusive à 

reprodução de estereótipos, haja vista que a associação, bem como a maior ou 

menor presença de homens e mulheres na veiculação de temas diferenciados, é um 

aspecto da construção estereotipada dos sexos, e pode reforçar a ideia de que 

homens e mulheres se interessam e atuam em áreas específicas da realidade. Do 

referido estudo, os pesquisadores concluem que:  

 
 
A distribuição irregular de homens e mulheres entre as categorias 
temáticas indica um aspecto importante nesses dados: a convivência 
entre a representação desvantajosa das mulheres na cobertura 
jornalística e os estereótipos de gênero, o que reforça a posição 
marginal da mulher no campo político. [...] percebe-se a 
concentração das mulheres num universo de questões que está mais 
próximo da esfera privada (MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 725). 
 
 

Aprofundando os estudos sobre a relação entre gênero, estereótipos e 

mídia no Brasil, Biroli (2011, p.132, grifos da autora) volta sua análise para “se e 

como os estereótipos de gênero manifestam-se na mídia quando as mulheres têm 

acesso a cargos políticos de destaque”. Na referida pesquisa, os cargos políticos 

alvos do estudo foram as pastas ministeriais, no intervalo de 27 anos (1982-2009), 

quando da 1ª ocupação desse cargo por uma mulher até o ano limite da pesquisa. 

Tomando o estereótipo como “parte da dinâmica rotineira de simplificação 

e homogeneização da realidade pelos discursos” (BIROLI, 2011, p. 133), Biroli 

estuda o funcionamento da mídia jornalística na difusão e reforço dos estereótipos 

de gênero, os quais concorrem para a estabilidade dos papéis sociais dos gêneros, 

bem como a divisão sexual do trabalho nas esferas públicas e privadas. Às mulheres 

políticas, portanto, cabem duas alternativas: “a exclusão do noticiário ou a inclusão 

estereotipada” (BIROLI, 2011, p. 141).  
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Na análise empreendida na pesquisa em questão, a cobertura noticiosa 

que se dá às ministras não rompe com o modelo, ainda em vigor em nossa 

sociedade, segundo o qual a definição do feminino se dá a partir das relações 

domésticas, familiares e afetivas, vivenciadas na esfera privada. Mesmo as mulheres 

ocupando cargos de extrema importância, como é o caso das pastas ministeriais, as 

suas identidades se constituem prioritariamente na cena midiática a partir da 

maternidade, do casamento, do zelo pela família, da vaidade com a aparência, modo 

de vestir e idade.  

 
 
O foco na aparência envolve julgamentos, ativa pressupostos sobre o 
comportamento “adequado” e serve como trampolim privilegiado para 
apreciações sobre sua personalidade e suas ações. Em muitos 
casos, coloca a beleza e a autoapresentação como atributo e 
distinção. (BIROLI, 2011, p. 141). 

 
 

Dessa forma, a mídia não cria, mas reproduz em larga escala estereótipos de 

gênero que tendem a naturalizar aspectos construídos historicamente.  

O estudo mostra que desde a primeira ministra a ocupar tal cargo, em 

1982, até a última ministra analisada, em 2009, passam por descrições 

estereotipadas. Há diferenças na linguagem, nos adjetivos, nas classificações que 

definem essas mulheres ao longo do tempo. No entanto, os estereótipos estão 

presentes, de forma mais velada. As mulheres não são mais genericamente 

tachadas de incompetentes ou inadequadas para exercer cargos políticos, como o 

foram um dia, e sua identidade não está mais relacionada apenas à esfera privada, 

porém sua visibilidade política na cena midiática, além de muito abaixo da 

visibilidade do homem, está associada às relações familiares e afetivas, o que 

concorre para que a construção da identidade feminina esteja sempre ancorada na 

esfera doméstica, deixando-nos a impressão de que a mulher ainda não conseguiu 

sair do interior do lar.    
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3 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

 

Nossa intenção neste capítulo é tratar do percurso teórico-metodológico 

realizado nesta pesquisa, discutindo alguns pontos teóricos necessários para situar 

o trabalho no campo científico, bem como os conceitos fundamentais para a 

execução dos objetivos propostos para este estudo. 

 
 
3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA  
 

Discutiremos de forma breve a teorização acerca da metodologia de 

trabalho adotada para a construção desta tese. Por isso, vamos abordar o 

paradigma em curso atualmente no campo das ciências humanas e sociais, 

baseados em Chizzotti (1998), Mazzotti e Gewandsznajder (1998) e Laville e Dionne 

(1999), qual seja a pesquisa de caráter qualitativo. A partir dessa discussão, 

situaremos nosso trabalho no contexto da Linguística Aplicada, sendo esta uma área 

que se quer crítica, fundamentando-nos em Moita Lopes (2006), Pennycook (2003; 

2006), Fabrício (2006), Oliveira (2008). Para finalizar esse mapeamento da teoria 

metodológica, lançaremos mão das orientações propostas pelo Círculo de Bakhtin 

(1997; 2003; 2010a; 2010b) para a pesquisa nas ciências humanas, especificamente 

para os estudos linguísticos, complementando, sempre que se fizer necessário, com 

os esclarecimentos de Amorim (2009), Brait (2006) e Oliveira (2002; 2011). 

 

3.1.1 A natureza da pesquisa 

 

É notório que o paradigma positivista ainda é bastante utilizado para a 

produção de conhecimento no campo das ciências humanas. No entanto, há muitas 

críticas em relação à aplicação do método positivista nessa área de conhecimento. 

Isso porque o método científico que subjaz a esse paradigma, o experimental, foi 

trazido das ciências naturais, que tem um objeto de estudo diferente do objeto das 

ciências humanas. Estas valorizam os aspectos qualitativos dos fenômenos, não 

dando tanta ênfase às generalizações. De acordo com Chizzotti (1998, p. 78),  
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Nas ciências humanas e sociais, a hegemonia das pesquisas 
positivistas, que privilegiam a busca da estabilidade constante dos 
fenômenos humanos, a estrutura fixa das relações e a ordem 
permanente dos vínculos sociais foram questionadas pelas 
pesquisas que se empenharam em mostrar a complexidade e as 
contradições de fenômenos singulares, imprevisibilidade e a 
originalidade criadora das relações interpessoais e sociais.  

 
 

Assim, em um dado modo de produzir pesquisa em ciências humanas, a 

quebra da hegemonia do paradigma positivista tornou-se, então, uma necessidade, 

uma vez que o objeto de estudo das ciências humanas não se deixa reduzir ao 

positivismo.  

Nesse sentido, pela natureza de seu objeto de estudo, as ciências humanas 

necessitam ter uma metodologia própria, ou pelo menos mais adequada ao que se 

pretende estudar, já que não há um modelo único, como também não há modelos 

“bons ou maus”. O que há são modelos adequados ou inadequados para se 

construir conhecimento confiável (MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998). Por sua 

especificidade, não pode ter como pressuposto um padrão único de pesquisa, 

utilizado para todas as ciências, e que se baseia no modelo das ciências da 

natureza. As ciências humanas não podem legitimar seus conhecimentos por meio 

de procedimentos quantificáveis, que se transformam, “por técnicas de mensuração, 

em leis e explicações gerais” (CHIZZOTI, 1998, p. 79). 

Pode-se afirmar, com base em Mazzotti e Gewandsznajder (1998), que o 

surgimento do paradigma qualitativo permitiu o aparecimento de um espaço para a 

invenção, como também que fossem estudados problemas que até então não 

poderiam ser contemplados dentro dos rígidos limites do positivismo. Mesmo porque 

os fatos humanos são bem mais complexos que os fatos da natureza. A simples 

observação dos primeiros faz emergir problemas que não apareceriam nas ciências 

da natureza. Nessa afirmação, reside um dos principais equívocos do positivismo 

nas ciências humanas, como muito bem colocam Laville e Dionne (1999, p. 31): 

 
 
A perspectiva positivista supõe que os fatos humanos são, como os 
da natureza, fatos que começam a ser observados tais quais [...]; 
fatos que, em seguida, devem ser submetidos à experimentação, 
para que se possa determinar sua ou suas causas; [...] daí tirar 
explicações tão gerais quanto possíveis.  Esse procedimento é 
realizado com a esperança de determinar, no campo do humano, as 
leis naturais que o regem.  
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É nessa perspectiva do paradigma qualitativo, o qual atualmente marca o 

campo das ciências humanas, que se fundamenta este trabalho. Pela natureza do 

objeto de estudo, já que pretendemos estudar a linguagem, por meio de enunciados 

únicos e irreproduzíveis, inseridos no contexto sócio-histórico, que revelam a 

natureza intersubjetiva e multifacetada do homem, uma vez que o compreendemos 

de acordo com a perspectiva bakhtiniana como um ser de linguagem.  

 

3.1.2 A contribuição da Linguística Aplicada (indisciplinar) para os estudos da 

linguagem 

 

Navegar por novos mares. Essa metáfora sinaliza muito bem a direção para a 

qual as pesquisas que se inserem nos quadros teórico-metodológicos da Linguística 

Aplicada se encaminham no contexto mais contemporâneo. 

Nos termos de Bauman (2001), vivemos na era da liquidez. A metáfora 

utilizada por esse estudioso para definir a atual época se impõe de forma pertinente 

na medida em que reflete a velocidade, a instantaneidade com que o mundo se 

movimenta. E é considerando esse mundo, em que “‘Existir’ seria existir sempre em 

movimento, em meio a oscilações entre continuidades e rupturas” (FABRÍCIO, 2006, 

p. 46), em que tempo e espaço se aproximam cada vez mais, que o quadro 

epistemológico da LA precisa se desenhar em consonância com as transformações 

às quais estamos submetidos enquanto sujeitos inseridos nas práticas sociais 

contemporâneas, decerto, marcadas pela fluidez e todas as suas consequências. 

São vários os fenômenos característicos da modernidade líquida. O principal 

deles é, indubitavelmente, a globalização, a qual emerge fomentada pelo que David 

Harvey (2010) chama de compressão tempo-espaço. Vários autores, dentre eles 

Bauman (2001), apontam para uma multiplicidade de fenômenos aos quais podemos 

nos referir sob uma denominação genérica de globalização. Fabrício aponta alguns 

deles; ressaltamos: transnacionalização das dimensões política e econômica, marca 

“de uma sociedade de excessos (mercadologização de quase toda a vida social e 

cultural, sobrecargas de informações, onipresença da mídia e hiperindividualismo)”; 

compressão tempo-espaço, viabilizada pela velocidade de produção, circulação e 

recepção de informações, amiúde, em tempo real via televisão ou internet; “o 
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crescente declínio e despolitização do espaço público, decorrente do esvaziamento 

do sentido moral dessa arena” (FABRÍCIO, 2006, p. 47).   

Acrescentemos ainda a semiotização desenfreada (OLIVEIRA, 2011) como 

característica da era dos líquidos, do derretimento de velhos sólidos, porém, do 

aparecimento de outros, uma vez que:  

 
 

nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por outro; as 
pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas para serem 
admoestadas e censuradas caso não conseguissem se realocar [...] 
nos nichos pré-fabricados da nova ordem [...]. A tarefa dos indivíduos 
livres era usar sua nova liberdade para encontrar o nicho apropriado 
e ali se acomodar e se adaptar: seguindo fielmente as regras e 
modos de conduta identificados como corretos e apropriados para 
aquele lugar (BAUMAN, 2001, p. 13). 

 
 

Essa complexidade de fenômenos pode ser percebida local e globalmente e 

afeta diretamente a produção de conhecimento na área da LA, sobretudo, por esta 

constituir uma área que concebe a linguagem em plena conexão com a realidade, 

“por entender que ela é inseparável das práticas sociais e discursivas que 

constroem, sustentam ou modificam as capacidades produtivas, cognitivas e 

desejantes dos atores sociais” (FABRÍCIO, 2006, p. 48). Dessa forma, os estudos 

fundamentados pela LA devem focalizar a linguagem como prática social, sendo, 

pois, observada no seu uso, em plena conexão com os fatores contextuais.  

Em conformidade com a perspectiva descrita acima, para Oliveira (2008, 

p.11), é mister: 

 
 
uma produção de conhecimento que considere a linguagem e seus 
modos de dizer como constituintes do ser humano. [...] considere os 
acontecimentos como datados e posicionados, tendo clareza de que 
os valores sociais que atravessam esses acontecimentos discursivos 
são portadores de pontos de vista diferenciados [...]. 
 

 
Assim, assumir tal posicionamento implica necessariamente compreender o 

objeto de estudo das ciências humanas como sujeito e não como objeto (coisa).  

Moita Lopes (2006) aprofunda essa discussão quando aponta para o grande 

desafio da LA na contemporaneidade, qual seja: produzir conhecimento ao mesmo 

tempo em que se colabora para o surgimento de alternativas sociais com base nas e 

com as vozes dos que se encontram à margem dos modelos hegemônicos 
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ocidentalizados, o que, na prática, concorre para desafiar a hegemonia do mercado 

da globalização do pensamento único. Para o autor, as pesquisas devem ser 

concebidas, antes de qualquer coisa, como um modo de construir a vida social, na 

medida em que tenta entendê-la. Assim, coloca,  

 
 
o projeto que vejo como parte da agenda ética de investigação para 
a LA envolve crucialmente um processo de renarração ou 
redescrição da vida social como se apresenta, o que está 
diretamente relacionado à necessidade de compreendê-la. Isso é 
essencial para que o lingüista aplicado possa situar seu trabalho no 
mundo, em vez de ser tragado por ele ao produzir conhecimento que 
não responda às questões contemporâneas em um mundo que não 
entende ou que vê como separado de si como pesquisador [...] 
(MOITA LOPES, 2006, p. 90). 
 

 
Fica evidente a postura investigativa para a qual aponta Moita Lopes: uma LA 

capaz de dar voz aos grupos marginalizados – às vozes do Sul –, periféricos em 

relação ao pensamento hegemônico, focalizando o sujeito constituído por uma 

multiplicidade identitária, uma LA híbrida e mestiça, que ultrapassa a dicotomia 

teoria/prática e cujos novos pilares sejam alicerçados na ética e no poder. 

A dimensão política, engajada, que tem se colocado fundamental por alguns 

pesquisadores da LA foi rotulada sob a expressão Linguística Aplicada Crítica, ou 

simplesmente LAC. Pennycook (2003) afirma que é comum a LA considerar a 

linguagem inserida no contexto, o problema é que ela acaba limitando esse contexto 

a uma visão das relações sociais muito abrangentes, com uma teorização 

inadequada. Uma LA que pretende ser crítica precisa superar tais limitações e 

assumir o compromisso de encontrar formas de relacionar o macro ao micro, 

partindo do pressuposto de que as relações sociais são problemáticas. 

 
 
Um elemento central da LAC, portanto, relaciona-se a uma maneira 
de explorar a linguagem em contextos sociais que vão além de 
meras correlações entre linguagem e sociedade, e, ao contrário, 
levanta mais questões críticas que têm a ver com acesso, poder, 
disparidade, desejo, diferença e resistência (PENNYCOOK, 2003, p. 
27). 

 
 

Essa perspectiva crítica aponta para a necessidade de uma LA engajada, 

mais responsável politicamente, embora isso não signifique apenas acrescentar a 
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dimensão crítica à LA, mas colocar em pauta uma série de questões e 

considerações, por exemplo, os discursos sobre a identidade, a sexualidade, ou a 

caracterização do Outro, temas ainda pouco contemplados pela LA.  

 Pennycook (2006) avança nas discussões políticas e epistemológicas da LA 

quando afirma a necessidade de teorias transgressivas, no sentido de que a 

interdisciplinaridade constitutiva da área deve extrapolar o caráter estanque, 

compartimentalizado das disciplinas, uma vez que estas não são domínios estáticos, 

demarcados do conhecimento, mas sim domínios dinâmicos, fluidos, do 

conhecimento. Nas palavras do citado pesquisador, “Interdisciplinaridade tem a ver 

com movimento, fluidez e mudança” (PENNYCOOK, 2006, p. 73). Este é o sentido 

da transgressão à qual Pennycook se refere: uma LA que possa ultrapassar 

fronteiras proibidas, derrubar muros disciplinares que cerceiam a investigação de 

problemas cujo enfoque requer necessariamente uma metodologia transdisciplinar.  

  

 

3.1.3 A contribuição do Círculo de Bakhtin para os estudos da linguagem: a 

perspectiva sócio-histórica 

 

O Círculo de Bakhtin deu uma enorme contribuição para os estudos da 

linguagem, não somente porque construiu uma teoria fundamental para esse estudo, 

conhecida como a concepção dialógica da linguagem, mas também porque propôs 

orientações para tal estudo no campo das ciências humanas, as quais se afastam da 

visão de mundo idealista e da concepção positivista, presentes nas ciências de uma 

forma geral.   

Nesse sentido, podemos dizer que as orientações propostas pelo Círculo 

para a investigação no campo das ciências humanas dialogam com as perspectivas 

mais recentes defendidas por vários pesquisadores da LA, alguns dos quais já 

citados neste trabalho. Já em Para uma filosofia do ato responsável, texto 

considerado como sendo uma de suas primeiras produções, Bakhtin refere-se ao 

mundo da cultura, ou seja, o mundo da produção do conhecimento e o da produção 

artística, em que são produzidas teorias pertencentes à ciência, à filosofia e à 

estética, sendo estas dotadas do que ele chama de teoreticismo. “Isso se daria 

pelo fato de que, ao reger-se por princípios universalizantes, as teorias consideram 

que há verdades absolutas, válidas para todos, em todos os tempos, as quais 
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pautariam normas éticas absolutas, que se tornam um dever-ser obrigatório a todos” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 41). Para Bakhtin, desta feita, as teorias não estão em plena 

conexão com o mundo da vida, no qual os sujeitos vivem, criam, conhecem, 

contemplam e morrem. Elas estão afastadas de um mundo de ação, “em que o ser 

humano produz atos, nominados de atos éticos, inseparáveis de um tom emocional-

volitivo (posição axiológica) [...]” (OLIVEIRA, 2011, p. 41). A posição axiológica, ou 

seja, a carga valorativa que atravessa todo ato, torna-o singular, da ordem do 

acontecimento, do irrepetível, sendo, portanto, impossível de enquadrá-lo sob o julgo 

de teorias generalizantes, de verdades absolutas. 

É importante ressaltar que o ato, na perspectiva bakhtiniana, difere da ação, 

uma vez que esta pode ser um comportamento qualquer, mecânico ou impensado; 

já aquele é responsável e assinado. O ato de pensar ou de criar, referindo-se à 

criação teórica ou artística, é envolvido pela dimensão ética e responsável do sujeito 

que o realiza (AMORIM, 2009). Então, de acordo com essa concepção, “qualquer 

investigação que pretenda dar conta do ser em sua complexidade e que pretenda 

apresentar orientações práticas no mundo da vida teria como ponto de partida o ato 

ético, definido como a ação humana concreta, responsável e posicionada” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 41). É o pensamento que se torna ato, e ato valorado.  

Como podemos perceber, Bakhtin critica veementemente a investigação 

científica desatrelada do mundo da vida. Para ele, essa desconexão faz emergir um 

“mundo autônomo teórico, abstrato, alheio por princípio à historicidade viva singular” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 50), o que não daria conta de compreender a complexidade 

humana. 

  
 

Nenhuma orientação prática da minha vida no mundo teórico é 
possível: nele não é possível viver, agir responsavelmente, nele não 
sou necessário, nele, por princípio, não tenho lugar. O mundo teórico 
se obtém por uma abstração que não leva em conta o fato da minha 
existência singular e do sentido moral deste fato, que se comporta 
“como se eu não existisse” [...] (BAKHTIN, 2010a, p. 52). 
 
 

Esse modo de pensar é deveras importante para a investigação no campo 

das ciências humanas, especialmente para os estudos da linguagem, pois ressalta a 

ideia de que o ser humano é convocado a agir, coloca em primeiro plano as relações 

entre o eu e o outro, ou seja, a alteridade, permite o reconhecimento do sujeito como 
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sendo único e circunscrito pela historicidade e, fundamentalmente, faz-nos entender 

que é via linguagem que se dá o acesso ao ato ético (OLIVEIRA, 2011). Isso 

configura uma relação imbricada entre linguagem, realidade, ação e sujeito, ponto 

fulcral que orienta nossa pretensão de estudar a linguagem. “O acontecimento no 

mundo e a participação nele. O mundo como acontecimento (e não como ser em 

prontidão)” (BAKHTIN, 2003, p. 401).  

Considerar essa relação é mister para a investigação nas ciências 

humanas, dado que seu objeto de estudo é o ser expressivo e falante, cuja 

realização se dá somente na interação entre duas consciências (a do eu e a do 

outro); por outro lado, nas ciências exatas o objeto de estudo é a coisa muda, 

porquanto elas 

  
 
são uma forma monológica do saber: o intelecto contempla uma 
coisa e emite enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o 
cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele só se 
contrapõe a coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o 
homem) pode ser percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito 
como tal não pode ser percebido e estudado como coisa porque, 
como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; 
consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser 
dialógico (BAKHTIN, 2003, p. 400, grifos do autor). 
 
 

Pelo conjunto da obra de Bakhtin, podemos perceber que há uma grande 

preocupação em propor uma abordagem metodológica adequada para as ciências 

humanas, em especial, para os estudos linguísticos. Isso porque Bakhtin e alguns 

autores do Círculo não veem como estudar a linguagem fundamentando-se no que a 

linguística, orientada pelo paradigma positivista, propõe como metodologia. 

É pela necessidade de estudar a linguagem como fenômeno dialógico que 

Bakhtin sugere que seu estudo fundamente-se essencialmente na relação língua, 

linguagens, história, sujeitos. Nesse sentido, entendemos com Brait (2006, p. 13) 

que essa abordagem específica do discurso, ou seja,  

 
 

o trabalho metodológico, analítico e interpretativo com 
textos/discursos se dá [...] herdando da Lingüística a possibilidade de 
esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro e 
macroorganizações sintáticas, reconhecer, recuperar e interpretar 
marcas e articulações enunciativas que caracterizam o (s) discurso 
(s) e indiciam sua heterogeneidade constitutiva, assim como a dos 
sujeitos aí instalados. 
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Portanto, essa abordagem não pode desconsiderar os aspectos 

linguísticos, pois, a partir deles, pode se chegar às relações dialógicas. 

Assim, não existem categorias predefinidas. A análise do corpus discursivo, 

dos sujeitos e das relações que se estabelecem vão definindo as categorias, o que 

constitui uma das principais características da abordagem bakhtiniana do discurso. 

Entramos, pois, na esfera discursiva. Arena de posicionamentos diversos acerca de 

um mesmo tema, em que a diferença de valores é fundamental para a produção de 

sentidos. 

Em conformidade com os estudos bakhtinianos,  

 
 

o texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no 
ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva 
e prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo. Salientamos 
que esse contato é um contato dialógico entre textos (enunciados) e 
não um contato mecânico, de ‘oposição’, só possível no âmbito de 
um texto (mas não do texto e dos contextos) entre os elementos 
abstratos (os signos no interior do texto) e necessário apenas na 
primeira etapa da interpretação (da interpretação do significado e não 
do sentido) (BAKHTIN, 2003, p. 401).  

 
 

O movimento de volta e de antecipação, referindo-se a textos (contextos) 

do passado e do futuro, respectivamente, explicita o modo de funcionamento 

dialógico da linguagem. A palavra extrapola os limites do texto e estende uma teia 

de relações marcadas pela historicidade dos sujeitos e engendradas pelas diferentes 

posições sociais que ocupam.     

Desta feita, assumimos com o Círculo de Bakhtin a orientação 

metodológica segundo a qual o texto (enunciado) deve ser considerado como 

acontecimento único e irrepetível, produzido numa cadeia dialógica por sujeitos 

marcados pela historicidade, pelas posições sociais que ocupam e pela relação com 

o outro. 
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3.2 O APORTE TEÓRICO: CONCEITOS BAKHTINIANOS  
 

Neste momento do trabalho, iremos mergulhar no universo teórico que 

fundamenta esta pesquisa. Veremos os conceitos advindos da arquitetônica 

bakhtiniana dos quais lançaremos mão para analisar os dados, quais sejam: a 

concepção dialógica da linguagem e os conceitos de enunciado, relações dialógicas, 

interdiscurso (já dito bakhtiniano), vozes sociais e cronotopo. 

   

3.2.1 Concepção bakhtiniana de linguagem  
  
 

Como foi dito anteriormente, para tratar de linguagem, estamos nos 

ancorando na concepção dialógica de linguagem que foi construída pelo Círculo de 

Bakhtin ao longo da primeira metade do século XX. Embora não tenha sido o ponto 

de partida do Círculo, essa concepção foi o ponto mais comum, o conceito mais 

convergente entre os estudiosos do Círculo, especialmente, Bakhtin, Volochinov e 

Medvedev (FARACO, 2006). “A visão de mundo de Bakhtin, que vai sustentar suas 

elaborações teóricas e suas análises empíricas, emerge a partir de sua concepção 

de linguagem” (FARACO, 1996, p. 119); nisso reside a importância dessa 

concepção para a compreensão da teoria bakhtiniana.  

Uma leitura dos textos de Bakhtin nos leva a um ponto comum, central, o 

grande paradigma que perpassa toda a obra desse teórico: o diálogo. De acordo 

com Boukharaeva, os estudos sobre linguagem na perspectiva bakhtiniana 

desenvolvem-se com base num conceito paradigmático, o diálogo; “o diálogo é o 

paradigma único e autêntico de toda criação bakhtiniana, seu início e seu pináculo. 

O que Bakhtin deu ao mundo foi o diálogo” (BOUKHARAEVA apud CAZARIN, 2005, 

p. 133). 

As concepções de língua que vigoravam no final do século XIX e início do 

século XX despertaram o interesse dos teóricos do Círculo, especialmente as que 

vinham de duas correntes teóricas, as quais eram denominadas nos textos do 

Círculo como objetivismo abstrato (o estruturalismo de Ferdinand de Saussure) e 

subjetivismo idealista (a língua é concebida como fonte de expressão individual).  

Na verdade, o Círculo de Bakhtin fez críticas severas a essas duas formas 

de conceber a língua. Isso porque a primeira corrente tem como principais 

pressupostos a ideia de que: a língua é um sistema estável, imutável, de formas 
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linguísticas; as relações que se estabelecem na língua são meramente linguísticas e 

ocorrem no interior de um sistema fechado; as relações linguísticas não têm a ver 

com valores ideológicos; os atos de fala constituem apenas deformações das formas 

normativas (BAKHTIN (Volochinov), 1995). A segunda corrente, assim como a 

primeira, também concebe a língua fundamentada na enunciação monológica, 

porém “como um ato puramente individual, como uma expressão da consciência 

individual, de seus desejos, seus impulsos criadores, seus gostos etc.” (BAKHTIN 

(Volochinov), 1995, p. 110-111). Tanto uma como a outra estão pautadas na ideia de 

língua como sistema abstrato e na desconsideração do outro na constituição do 

discurso. 

E é contrapondo-se à visão dada pela Linguística imanente, para a qual 

interessam apenas os elementos do sistema abstrato, as formas linguísticas 

isoladas, que o Círculo de Bakhtin constrói a sua concepção de linguagem. Uma 

concepção diferente, que considera o signo de natureza ideológica e a alteridade 

como elemento constitutivo do discurso, fazendo emergir a questão do histórico e do 

social nos estudos da linguagem. Dessa forma, a uma mesma palavra podem ser 

atribuídos diferentes valores e diferentes sentidos, em função do contexto de uso, 

dos interlocutores, das relações que travam entre si, enfim, as palavras só são iguais 

no nível da abstração, no plano do sistema, e não do ato concreto de sua utilização.    

Bakhtin (Volochinov, 1995) sinaliza para a ideia de que a linguagem deve 

ser estudada a partir da enunciação, entendida como produto de interação entre 

indivíduos socialmente organizados. O Círculo de Bakhtin, diferentemente de 

Saussure, que objetiva a língua e sua estrutura formal, afirma a sua natureza social 

e não individual, heteroglótica em sua essência, construída no processo de interação 

verbal, contrapondo-se, dessa forma, à visão de língua homogênea.  

Considerando a interação verbal como constitutiva dos estudos da 

linguagem, surge um elemento que não pode ser esquecido, de acordo com essa 

perspectiva, o outro. Ou seja, a palavra vem de um falante socialmente situado e 

dirige-se para um interlocutor também socialmente situado, sendo assim 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém.  

A contraposição eu/outro, aliás, é um dos eixos em que se baseia a teoria 

bakhtiniana; as palavras estão carregadas por sentidos já produzidos por outros 

falantes, os quais também não foram os primeiros a utilizá-las. Para o Círculo de 



73 

 

Bakhtin, toda enunciação é carregada da “voz alheia” do outro, sendo que a 

presença do interlocutor, como vimos em Bakhtin (Volochinov, 1995), é tão essencial 

quanto a presença do falante, que sempre toma a palavra numa atitude responsiva, 

para retificar, concordar, discordar, polemizar etc. Nesse sentido, estamos tratando 

do caráter responsivo da linguagem, ou seja, a resposta a algo que foi dito 

anteriormente e a retomada da fala alheia.  Essas duas orientações constituem o 

funcionamento dialógico da linguagem na concepção bakhtiniana. 

Bakhtin (1990) reitera sua visão de língua, assim como o faz em grande 

parte de sua obra. No seu entendimento, 

 
 

a língua não conserva mais formas e palavras neutras ‘que não 
pertençam a ninguém’ [...]. Todas as palavras evocam uma profissão, 
um gênero, uma tendência, um partido, uma obra determinada, uma 
pessoa definida, uma geração, uma idade, um dia, uma hora. Cada 
palavra evoca um contexto ou contextos, nos quais ela viveu sua 
vida socialmente tensa, todas as palavras e formas são povoadas de 
intenções (BAKHTIN, 1990, p. 100).    
 
 

E toda essa carga social que as palavras evocam só pode ser vislumbrada se 

considerada a enunciação, o processo de interação verbal em que estão dois 

sujeitos que se encontram social e historicamente situados e ligados pela ponte 

chamada palavra. Entendemos com Bakhtin que a palavra é semialheia, na medida 

em que pertence ao território do falante como também do interlocutor; ela é própria 

apenas quando aquele a povoa com seus valores, com suas intenções, ou seja, 

quando o componente axiológico “encobre” a palavra, tornando-a um signo 

carregado de ideologia.  

Faraco (2006) resume muito bem o funcionamento dialógico da linguagem 

no sentido bakhtiniano quando coloca que “os enunciados, ao mesmo tempo em que 

respondem ao já-dito [...] provocam continuamente as mais diversas respostas [...]. 

O universo da cultura é intrinsecamente responsivo, ele se move como se fosse um 

grande diálogo” (p. 57). Assim, entendemos, com base na teoria do Círculo de 

Bakhtin, que todo dizer está inserido numa grande discussão; “ele responde ao já-

dito, refuta, confirma, antecipa respostas e objeções potenciais, procura apoio etc.” 

(FARACO, 2006, p. 57). O discurso, portanto, constitui-se na atmosfera do já-dito e 

orienta-se, ao mesmo tempo, para o discurso-resposta que ainda não foi dito, mas 

que foi solicitado a surgir (BAKHTIN, 1990).  
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Resumidamente, a dialogicidade do discurso pode ser apresentada, 

conforme Faraco (2006, p. 58), sob três dimensões diferentes: “1) todo dizer não 

pode deixar de se orientar para o já-dito; 2) todo dizer é orientado para a resposta; 

3) todo dizer é internamente dialogizado”. 

Como dissemos anteriormente, a concepção de diálogo é o maior legado 

deixado pelos estudos do Círculo de Bakhtin:  

 
 

deve-se entendê-lo, portanto, como o encontro em todas as 
instâncias da linguagem – inclusive na bivocalidade do enunciado 
individual ou na dinâmica do discurso interior – , de vozes, isto é, de 
manifestações discursivas sempre relacionadas a um tipo de 
atividade humana e sempre axiologicamente orientadas, que se 
entrecruzam, se complementam, discordam uma das outras, se 
questionam, duelam entre si e assim por diante (FARACO, 1996, p. 
124).  
 
 

A concepção de linguagem, no sentido que estamos assumindo, está 

intrinsecamente ligada a essa compreensão de diálogo, na medida em que 

considera a historicidade, os sujeitos, o social, ou seja, considera a linguagem como 

atividade, e toda carga axiológica que atravessa qualquer dizer. Nesse sentido, tal 

forma de conceber a linguagem é fundamental para nosso estudo, na medida em 

que consideramos que o discurso midiático veiculado nas campanhas políticas é 

sempre orientado para alguém, no caso, para os eleitores em potencial. Além do 

que, todo enunciado, no dizer de Bakhtin, é passível de ter sentido atribuído a si, ao 

mesmo tempo em que é carregado de valores, elementos centrais na construção da 

ideologia.     

 

3.2.2 Enunciado 
 

Veremos neste item como o enunciado é compreendido pelo Círculo de 

Bakhtin, por entendermos que esse conceito possui extrema importância na 

concepção de linguagem que fundamenta este trabalho. Isso porque a linguagem, 

no pensamento do Círculo, é concebida “do ponto de vista histórico, cultural e social 

que inclui, para efeito de compreensão e análise, a comunicação efetiva e os 

sujeitos e discursos nela envolvidos” (BRAIT; MELO, 2005, p. 65).  

O termo enunciado, assim como enunciação, tal como foi estudado pelo 

Círculo, não pode ser encontrado pronto e acabado numa determinada obra, uma 
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vez que sua construção se deu ao longo do conjunto de suas obras. No entanto, em 

Bakhtin (2003), há uma teorização bastante consistente acerca do conceito de 

enunciado, o qual é considerado pelo autor como sendo a unidade da comunicação 

discursiva.    

Para discorrer sobre sua compreensão acerca do que vem a ser o 

enunciado, Bakhtin parte de algumas críticas que faz à Linguística, primeiramente a 

do século XIX, a qual relega ao segundo plano a função comunicativa da linguagem 

para dar ênfase à função da língua enquanto expressão do pensamento, 

independente da comunicação. Critica ainda a escola de Vossler, a partir da qual a 

função expressiva passa a primeiro plano, resumindo a linguagem à expressão do 

universo individual do interlocutor. O conceito de língua, segundo essa corrente, está 

baseado na necessidade do homem de expressar-se, de exteriorizar-se. Sua crítica 

toca ainda muitos outros teóricos que propuseram outras variantes das funções da 

linguagem, mas todas baseadas num equívoco: “a linguagem é considerada do 

ponto de vista do falante, como que de um falante sem a relação necessária com 

outros participantes da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 270). Tais 

teorias desconsideram a relação entre o falante e seu interlocutor, aspecto para o 

qual se direciona a crítica bakhtiniana. 

Dessa forma, a relação eu/outro não era considerada; quando se falava no 

outro, seu papel era de um ouvinte que compreende passivamente o falante; a 

língua era concebida apenas como meio de comunicação. É nesse sentido que 

Bakhtin critica veementemente a Linguística que representa os sujeitos da 

comunicação de forma fixa e acabada: falante, por meio de processos ativos, e 

ouvinte, por meio de processos passivos. Para o autor, esses esquemas não são de 

todo errado, no entanto, se o que se pretende é estudar o todo da comunicação 

verbal, decerto eles se tornam inadequados.  

 
 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) 
do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa 
posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; 
essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 
processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes 
literalmente a partir da primeira palavra do falante (BAKHTIN, 2003, 
p. 271). 
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Assim, para Bakhtin, toda compreensão de um enunciado gera uma resposta, 

o que faz com que o ouvinte torne-se falante, ao mesmo tempo em que já é um 

respondente na medida em que não é o primeiro a falar, pressupondo, assim, a 

existência de enunciados anteriores, aos quais ele está respondendo: “cada 

enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” 

(BAKHTIN, 2003, p. 272).  

Bakhtin, então, entende que o enunciado não é uma unidade convencional, 

mas uma unidade real da comunicação verbal; para ele, as fronteiras do enunciado 

concreto são determinadas pela alternância dos sujeitos falantes. Antes de seu 

início, há o enunciado dos outros; com o seu término, o falante passa a palavra ao 

outro, ou dá lugar à compreensão responsiva ativa do outro ou pelo menos à 

compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro.  

Essa alternância de sujeitos de que fala Bakhtin poderá ser verificada de 

forma mais perceptível no diálogo real; cada réplica do diálogo expressa uma 

posição do sujeito, a partir da qual se pode tomar uma atitude responsiva. As 

relações que existem entre as réplicas do diálogo só podem ser percebidas “entre 

enunciações de diferentes sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 276) e não 

podem ser percebidas entre as unidades da língua, uma vez que não se prestam à 

gramaticalização.   

Sem a alternância de sujeitos e sem considerar os sujeitos falantes, não se 

pode trabalhar com o enunciado, pois estaríamos nos resumindo à oração9. Bakhtin 

contrapõe a oração, unidade da língua, esta entendida como sistema gramatical 

abstrato, ao enunciado concreto, unidade da comunicação socioverbal: “a emoção, o 

juízo de valor, a expressão são estranhos à palavra da língua e surgem unicamente 

no processo de seu emprego vivo em um enunciado concreto” (BAKHTIN, 2003, p. 

292), ou seja, palavras isoladas são neutras. Já os enunciados nunca serão neutros, 

e sim acabados, irreproduzíveis, únicos.   

Nesse sentido, podemos dizer que o conceito de enunciado, tal como outros 

conceitos desenvolvidos pela teoria bakhtiniana, é compreendido considerando-se a 

unicidade e eventicidade do Ser, a contraposição eu/outro e o componente 

                                                 
9
 A oração, na perspectiva bakhtiniana, insere-se num contexto de um único e mesmo sujeito falante, não 

admitindo uma atitude responsiva. Portanto, a oração como unidade da língua não pode suscitar uma resposta, 
apenas o faz no todo do enunciado. 
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axiológico inerente ao ser humano (FARACO, 2006). Os enunciados apontam para 

outros enunciados; não são autossuficientes, ao contrário,  

 
 

uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros 
[...]  Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 
enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 
comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de 
tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um 
determinado campo (aqui concebemos a palavra “resposta” no 
sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se 
neles, subentende-se como conhecidos, de certo modo os leva em 
conta (BAKHTIN, 2003, p. 297). 
 
 

Considerando esses aspectos do enunciado, vemos que o outro exerce uma 

influência marcante. Questões como “A quem se dirige o enunciado?”, “Como o 

falante vê o seu destinatário?”, “De que forma a imagem do destinatário influencia na 

produção dos enunciados?” orientam a composição e o estilo do enunciado. Assim, 

o enunciado vai sendo elaborado tendo em vista uma reação-resposta dos outros, 

do destinatário, que pode ser um interlocutor direto, um conjunto de especialistas, 

um auditório de partidários ou adversários, de subalternos, de chefes etc. Enfim, 

“esses outros [...] não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da 

comunicação discursiva [...]. É como se todo o enunciado se construísse ao 

encontro dessa resposta” (BAKHTIN, 2003, p. 301). O outro, então, constitui o 

enunciado, uma vez que este é elaborado tendo em vista a reação-resposta do seu 

interlocutor.    

Assim, compreendemos que o conceito de enunciado como sendo a 

unidade da comunicação verbal, com limites definidos pela alternância dos sujeitos 

do discurso, aliado à capacidade de suscitar atitudes responsivas do outro, além de 

se constituir na situação extraverbal e no diálogo com os enunciados alheios, é o 

mais adequado para o estudo ao qual nos propomos. Fundamentando-se nessa 

compreensão, consideramos os programas eleitorais gratuitos veiculados pela TV 

como enunciados, uma vez que estes atendem a todas as propriedades que 

diferenciam a oração, unidade da língua, do enunciado, unidade da comunicação 

verbal; dessa forma, procederemos suas análises. 
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3.2.3 Relações dialógicas 

 

É bem verdade que os conceitos formulados pelo Círculo de Bakhtin, tais 

como relações dialógicas, vozes sociais, já-dito, heteroglossia, plurilinguismo e 

outros vão sendo construídos em todas as obras pertencentes ao Círculo de Bakhtin 

e estão inter-relacionados de tal forma que não se pode mencionar um desses 

conceitos sem necessariamente tocar no outro. Usando a metalinguagem 

bakhtiniana, eles mantêm um interminável diálogo uns com os outros. 

Para entendermos a concepção bakhtiniana de linguagem e toda a 

arquitetônica da teoria de Bakhtin, concordamos com Faraco que precisamos 

entender de forma mais abrangente o que vem a ser o dialogismo. Na verdade, o 

dialogismo é a maneira de acordo com a qual Bakhtin compreende o mundo, o 

homem e o seu fazer cultural. Dessa forma,  

 
 
pensa a cultura como um vasto e complexo universo semiótico de 
interações axiologicamente orientadas; e entende o homem como um 
ser de linguagem [...], cuja consciência, ativa e responsiva [...], se 
constrói e se desenvolve alimentando-se dos signos sociais, em meio 
às inúmeras relações interacionais [...] (FARACO, 1996, p. 118). 
 
  

Conforme já ressaltamos, o dialogismo para Bakhtin constitui o modo de 

funcionamento real da linguagem, o que significa dizer que todo discurso está 

orientado para o que já se disse sobre o objeto, como também para o discurso-

resposta que foi solicitado a surgir. Isso é o diálogo vivo na concepção bakhtiniana.   

 

Com base nessa compreensão, entendemos com Bakhtin que: 

 

 
 
[...] A palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, 
constantemente mutável de comunicação dialógica.  Ela nunca basta 
a uma consciência, a uma voz. Sua vida está na passagem de boca 
em boca, de um contexto para outro, de um grupo social para outro, 
de uma geração para outra [...]. 
Um membro de um grupo falante nunca encontra previamente a 
palavra neutra da língua, isenta das aspirações e avaliações de 
outros ou despovoada das vozes dos outros.  Absolutamente. A 
palavra ele a recebe da voz do outro e repleta da voz do outro 
(BAKHTIN, 1997, p. 203). 
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Para Bakhtin, então, não existe discurso que não seja cercado de outros 

discursos. Ao contrário: o discurso é permeado pelo discurso alheio, pela voz do 

outro, e esses discursos que se referem ao mesmo tema (objeto) o encontram já 

desacreditado, contestado, avaliado, rotulado pelos outros discursos que já falaram 

sobre ele (BAKHTIN, 1990).  

Fundamentado na concepção filosófica do dialogismo, e não apenas no que 

chama de orientação dialógica do discurso, própria de todo discurso, Bakhtin propõe 

estudar o funcionamento real da linguagem através da metalinguística10, disciplina 

que não nega a linguística, mas se coloca sob ângulos de visão diferentes frente a 

um mesmo fenômeno. Tal disciplina tem como objetivo estudar “as relações 

dialógicas entre os enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 320). Dessa forma, o que 

Bakhtin propõe não nega o objeto de estudo da linguística, mas amplia-o na medida 

em que essas relações são consideradas extralinguísticas e, simultaneamente, não 

podem ser dissociadas da língua enquanto fenômeno integral. A linguística, então, 

não dá conta do estudo das relações dialógicas por serem irredutíveis às relações 

lógicas, embora não possam ser estudadas desprezando-se estas. 

As relações dialógicas são relações de sentido que ocorrem entre 

enunciados, os quais, por sua vez, possuem uma autoria, diferentemente do que 

ocorre com as unidades da língua. Daí porque não pode haver relações dialógicas 

entre tais unidades, uma vez que estas não são lógico-semânticas, mas são 

relações entre diferentes posições-de-sujeitos. 

Faraco compreende muito bem a proposta bakhtiniana de se estudar as 

relações dialógicas. De acordo com essa perspectiva, 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Fiorin (2006) aponta que o termo metalinguística, proposto por Bakhtin, vem sendo substituído pelo termo 
translinguística, em virtude dos valores semânticos que envolvem o primeiro termo. Segundo o autor, essa 

substituição foi feita primeiramente na França e já está sendo adotada por alguns estudiosos do Círculo de 
Bakhtin no Brasil. Ponzio (2010) afirma que Todorov introduz a substituição do termo translinguística em lugar do 
termo bakhtiniano metalinguística. Ocorre, diz ele, que a metalinguística exprime uma postura crítica diante da 
linguística que ignora o caráter dialógico da própria linguagem, ou seja, de não realizar-se como língua unitária. 
Para este estudioso, a substituição de metalinguística por translinguística elimina o caráter crítico introduzindo 
uma divisão de competências: a translinguística é responsável pelo discurso e a linguística continua a se ocupar 
da linguagem. 
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as relações dialógicas são relações entre índices sociais de valor, 
parte inerente de todo enunciado, que, no sentido bakhtiniano, é a 
unidade da interação social, e não um complexo de relações entre 
palavras, mas um complexo de relações entre pessoas socialmente 
organizadas (FARACO,2006, p. 64). 

 
 

Portanto, as relações dialógicas não podem ocorrer entre elementos da 

língua, se concebida como sistema, nem entre unidades sintáticas ou proposições, 

assim como não podem ocorrer entre textos cuja abordagem se faz por uma 

perspectiva meramente linguística. Para que haja relações dialógicas, faz-se 

necessário que a materialidade linguística tenha entrado na esfera discursiva, ou 

seja, tenha se tornado um enunciado, dando relevo à posição-do-sujeito socialmente 

organizado. Dessa forma,  

 
 
[...] é possível responder (em sentido amplo e não apenas empírico 
do termo), isto é, fazer réplicas ao dito, confrontar posições, dar 
acolhida fervorosa à palavra do outro, confirmá-la ou rejeitá-la, 
buscar-lhe um sentido profundo, ampliá-la. [...] estabelecer com a 
palavra de outrem relações de sentidos de determinada espécie, isto 
é, relações que geram significação responsivamente a partir do 
encontro de posições avaliativas (FARACO, 2006, p. 64). 

 
 

Com isso, entendemos que o estudo dessas relações deve considerar, 

essencialmente, o enunciado como unidade da comunicação verbal, o qual aponta 

para a presença do outro na linguagem e no fio do discurso, e para a orientação de 

todo e qualquer discurso em direção ao já-dito.  

 
 
3.2.4 A heterogeneidade discursiva 
 
 

Neste ponto do trabalho, procuraremos discutir as ideias do Círculo de 

Bakhtin sobre interdiscurso, embora saibamos que nos estudos do Círculo esse 

termo não foi utilizado, mas essa noção é mencionada sob diversas expressões – já-

dito, discurso de outrem, heterogeneidade. Vamos também fazer referência à 

escola francesa da Análise de Discurso, linha teórica que, a partir dos estudos 

bakhtinianos, sistematizou o conceito de interdiscurso. 
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A Análise de Discurso Francesa (AD) também é uma das teorias que 

fundamenta seus estudos na relação eu/outro, ou seja, na discursividade, 

sistematizando-os sob a forma de interdiscurso. A AD se inscreve, portanto, na 

mesma perspectiva que a de Bakhtin, a de uma heterogeneidade constitutiva 

(MAINGUENEAU, 2005). 

Maingueneau (2005) propõe a hipótese do primado do interdiscurso sobre o 

discurso, ou seja, o interdiscurso antecede o discurso e ancora-se na 

heterogeneidade constitutiva. O interdiscurso é parte essencial na constituição dos 

sentidos do discurso, já que é a partir dele que se constroem outros discursos.  

Nesse sentido, Maingueneau (2005) coloca que o interdiscurso é a gênese, o 

discurso primeiro, a partir do qual vão se constituir outros discursos, mas, com 

relação a esse termo, o autor sugere a sua substituição, por considerá-lo muito 

vago, pela tríade: universo discursivo, campo discursivo, espaço discursivo. O 

universo discursivo compreende o conjunto de todas as formações discursivas que 

interagem numa conjuntura dada. O campo discursivo é formado pelo conjunto de 

formações discursivas “que se encontram em concorrência, delimitam-se 

reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo” (2005, p. 35). E 

em relação aos espaços discursivos, Maingueneau sugere que sejam isolados, no 

campo discursivo, constituindo-se em subconjuntos de formações discursivas cuja 

relação o analista considera importante para seu propósito. 

Com essa tríade, Maingueneau reafirma que o discurso é constituído a partir 

do discurso do outro, ou seja, o outro já se encontra na raiz do mesmo.  Dessa 

forma, 

 
 
[...] o Outro não deve ser pensado como uma espécie de ‘envelope’ 
do discurso [...]. No espaço discursivo, o Outro não é nem um 
fragmento localizável, uma citação, nem uma entidade exterior; não é 
necessário que seja localizável por alguma ruptura visível da 
compacidade do discurso. Encontra-se na raiz de um Mesmo sempre 
já descentrado em relação a si próprio, que não é em momento 
algum passível de ser considerado sob a figura de uma plenitude 
autônoma  (MAINGUENEAU, 2005, p. 39). 
 

 
Como já postulava a teoria bakhtiniana, o outro constitui toda prática 

discursiva, está em sua origem, e esta remete, total ou parcialmente, ao discurso 

primeiro – ao interdiscurso, ao outro – do qual ela se constituiu.  Nesse sentido, 
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estamos falando do “caráter essencialmente dialógico de todo enunciado do 

discurso” (MAINGENEAU, 2005, p. 38, grifos do autor). 

Como já foi dito, a contraposição eu/outro é um dos eixos no qual se baseia 

a teoria bakhtiniana. Nesse sentido, as palavras estão carregadas por sentidos já 

produzidos por outros falantes, sendo impregnadas da “voz alheia”.  Assim, todo 

discurso orienta-se para o já-dito, o que constitui um dos aspectos do fenômeno 

dialógico natural da linguagem.       

De acordo com essa perspectiva, o discurso molda-se na interação 

dialógica com uma palavra alheia que já está no objeto. O discurso constitui-se na 

atmosfera do já-dito e, ao mesmo tempo, orienta-se para uma resposta ainda não 

dita. Ele se encontra “na fronteira do seu próprio contexto e daquele de outrem” 

(BAKHTIN, 1990, p. 92). 

Entendemos com Bakhtin que o discurso vem sempre atravessado por 

outros discursos, o que nos dá a certeza de que nenhum discurso é homogêneo. 

Dessa forma, o outro está contemplado, está inscrito no discurso do falante, 

produzindo sentido e tornando a heterogeneidade elemento constitutivo do discurso.   

Bakhtin coloca que entre o discurso e o seu objeto está um meio permeado 

de discursos de outrem, de discursos “alheios”, e esses discursos que se referem a 

um mesmo tema (objeto) o encontram já desacreditado, contestado, avaliado pelos 

outros discursos que falam sobre este. Assim, todo discurso revela, essencialmente, 

duas posições: a sua e a do outro. 

 
 

Orientado para seu objeto, o discurso penetra neste meio 
dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem, de 
julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com eles em 
interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de outros, 
cruzando com terceiros, e tudo isso pode formar substancialmente o 
discurso [...] (BAKHTN, 1990, p. 86). 
 
 

A presença da palavra do outro em toda e qualquer prática discursiva 

decorre da própria concepção de linguagem do Círculo bakhtiniano. Linguagem 

entendida como condição humana constitutiva, “levando em conta a dimensão 

psíquica, que ele [Bakhtin] aborda pela consciência e pela ideologia, a 

interdiscursividade que atravessa o sujeito e impede a homogeneidade, o ‘um’ 

absoluto” (BRAIT, 2001, p.15). 
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 Nessa perspectiva, podemos afirmar que os enunciados são sempre 

discursos citados, mesmo quando isso não está explícito, já que eles surgem em 

resposta ativa ao que já foi dito e, consequentemente, fazem surgir outros 

enunciados como resposta àqueles, num diálogo vivo e intenso. Cabe ainda 

reforçar, nas palavras de Brait, que o outro, na teoria de Bakhtin, é “concebido numa 

dimensão ideológica constitutiva da linguagem, e que significa tanto o interlocutor 

quanto os outros discursos constitutivos de qualquer discurso” (BRAITH, 2001, 

p.17).     

As palavras vão estar na nossa memória discursiva como palavras de 

outrem, que perderam as aspas – usando a figura bakhtiniana – sendo 

bivocalizadas, ou seja, expressando simultaneamente a palavra do outro e a nossa 

posição: “elas são citadas direta ou indiretamente, são aceitas incondicionalmente 

ou ironizadas, parodiadas, polemizadas aberta ou veladamente, estilizadas, 

hibridizadas” (FARACO, 2006, p. 82). 

A interdiscursividade na teoria bakhtiniana se expressa na palavra do outro, 

a qual é inerente à prática discursiva, o que a torna fundamental na análise de 

qualquer discurso, pois na medida em que enunciamos estamos respondendo, 

tomando uma posição social avaliativa frente a outras posições, e é disso que 

decorre a orientação dialógica da linguagem. 

Vimos, então, que tanto o Círculo de Bakhtin quanto a AD Francesa 

compreendem a interdiscursividade como fundamento do discurso, e que o sentido 

deste está estreitamente relacionado ao discurso do outro. Portanto, para a análise 

de qualquer prática discursiva, é essencial a identificação do interdiscurso visando 

compreender os discursos que dão suporte ao discurso segundo, o que foi 

ressignificado, que vozes sociais atravessam o discurso e que tipo de relações 

dialógicas elas estabelecem. 

 

3.2.5 Vozes sociais 

 

Como já vimos anteriormente, para o Círculo de Bakhtin a língua nunca é 

única, somente o será como sistema abstrato, normativo; ao contrário, sua 

concepção de língua está ligada à vida social viva e à evolução histórica: “os 

elementos abstratos da língua, idênticos entre si, carregam-se de diferentes 

conteúdos semânticos e axiológicos, ressoando de diversas maneiras no interior 
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destas diferentes perspectivas” (BAKHTIN, 1990, p. 96). Disso decorre a 

heterogeneidade do discurso, que nos permite colocar mais um aspecto da 

dialogicidade: o caráter internamente dialogizado de todo dizer. Esse aspecto 

expressa a articulação de múltiplas vozes, ou seja, é no discurso que se encontram 

e se confrontam todas as vozes. 

As vozes sociais ressoam no interior do discurso por meio do fenômeno da 

refração, inerente a todo signo, através do qual interpretamos, julgamos, emitimos 

as diversas verdades sociais sobre o mundo. São, portanto, as diferentes 

interpretações, julgamentos, apreciações, as muitas verdades sociais que 

atravessam um mesmo material semiótico que Bakhtin chama de vozes sociais e 

que configuram o discurso com a heterogeneidade constituída: “o objeto é para o 

prosador a concentração de vozes multidiscursivas” (BAKHTIN, 1990, p.88). 

Essa multidão de vozes, na compreensão do Círculo, deixa explícito um 

outro tipo de estratificação da língua, que foge às variedades geográfica, social e 

temporal. De acordo com Faraco (2006, p. 56), “é uma estratificação dada por 

diferentes axiologias” e que atravessa também esse conjunto formal de variedades, 

pois: 

 
 

É dada pelos índices sociais de valor oriundos da diversificada 
experiência sociohistórica dos grupos sociais. Aquilo que chamamos 
de língua é também e principalmente um conjunto indefinido de 
vozes sociais. (FARACO, 2006, p. 56) 
 
 

A partir dessa compreensão, é possível afirmar que diversas vozes sociais 

podem atravessar um mesmo material semiótico, e sua significação dependerá do 

meio social concreto, da voz social em que se ancora. 

É interessante ressaltar os jogos de poder que ocorrem entre as vozes 

sociais no enunciado. Bakhtin, ao destacar o aspecto multidirecional do 

funcionamento das relações dialógicas, compreendidas como espaços de tensão 

entre enunciados, coloca que qualquer enunciado é uma unidade de tensão, de 

contradição, já que nele, necessariamente, coexistem duas tendências opostas, as 

quais ele vai chamar de força centrípeta e força centrífuga. A primeira tende à 

centralização discursiva, busca calar as vozes opostas, e a segunda tenta corroer 

essa centralização. 
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Nessa perspectiva, o diálogo, na compreensão bakhtiniana, deve ser 

entendido como um espaço de luta entre as vozes sociais. De acordo com Faraco, 

“uma espécie de guerra dos discursos” (2006, p. 67), em que atuam as forças 

centrípetas e as forças centrífugas. Nessa guerra, as vozes sociais expressam nada 

mais que a luta entre as verdades sociais que emergem do enunciado, já que dizer é 

tomar uma posição social avaliativa, é posicionar-se diante de outras posições; 

enunciar é responder e se colocar para uma resposta.  

Perceber as vozes sociais que atravessam os enunciados é fundamental na 

análise discursiva dos programas eleitorais gratuitos veiculados pela TV durante as 

campanhas políticas, pois nos leva ao encontro da ideologia, do posicionamento 

social e do eixo axiológico em que se situa cada candidata no contexto de 

campanha eleitoral.  

 

3.2.6 Cronotopo 

 

Um outro conceito importante presente na arquitetura teórica do Círculo de 

Bakhtin é o conceito de cronotopo, o qual é fundamental para o trabalho que ora se 

constrói. Tal termo foi transferido da Teoria da Relatividade, pensada por Albert 

Einstein, para os estudos de crítica literária, como sendo uma categoria 

conteudístico-formal da literatura: “À interligação fundamental das relações 

temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em literatura, chamaremos 

cronotopo [...]” (BAKHTIN, 2010b, p. 211).  

Para o autor, é o cronotopo que determina os gêneros e as variedades de 

gênero, sendo o tempo o elemento condutor do cronotopo na literatura. Embora a 

literatura tenha sido a esfera da comunicação humana em que o conceito de 

cronotopo foi estudado por Bakhtin e o Círculo, entendemos que qualquer gênero 

que circula em qualquer esfera da comunicação humana pode ser analisado a partir 

do cronotopo, uma vez que “qualquer intervenção na esfera dos significados só se 

realiza através da porta dos cronotopos” (BAKHTIN, 2010b, p. 362).  

No estudo do romance grego, Bakhtin aponta três tipos de cronotopos: o da 

aventura, que se revela nos romances de aventura e provação; o do cotidiano, que 

se expressa nos romances de aventura e costumes; e o biográfico/autobiográfico, o 

qual se percebe em romances biográficos/autobiográficos. Nesse estudo, Bakhtin 

deixa claro que foram analisados “apenas os grandes cronotopos tipologicamente 
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estáveis, que determinam as variantes mais importantes do gênero romanesco nas 

primeiras etapas de sua evolução” (BAKHTIN, 2010b, p. 349).  

Como exemplo disso, podemos citar o cronotopo do encontro, em que 

predomina a matriz temporal, com um alto grau de intensidade do valor emocional. A 

esse cronotopo maior, ligam-se outros menores, dentre os quais, o cronotopo da 

estrada:  

 
 
Na estrada (“a grande estrada”) cruzam-se num único ponto espacial 
e temporal os caminhos espaço-temporais das mais diferentes 
pessoas, representantes de todas as classes, situações, religiões, 
nacionalidades, idades. [...] Parece que o tempo se derrama no 
espaço e flui por ele (formando os caminhos); daí a tão rica 
metaforização do caminho estrada: “o caminho da vida”, “o ingressar 
numa nova estrada”, “o caminho histórico” [...] (BAKHTIN, 2010b, p. 
349-50). 

 
 

Nesse caso, há uma relação de atravessamento de outros cronotopos; o 

cronotopo englobador ou dominante (do encontro) estabelece relações com outros 

cronotopos (da estrada). “Os cronotopos podem se incorporar um ao outro, coexistir, 

se entrelaçar, permutar, confrontar-se, se opor ou se encontrar nas inter-relações 

mais complexas” (BAKHTIN, 2010b, p. 357). 

É importante ressaltar que o cronotopo é uma unidade que Bakhtin usa para 

apreender as diversas formas pelas quais se pode compreender a relação das 

pessoas com seu mundo. Em outras palavras, todo contexto é formado por um tipo 

de tempo e espaço que se concretiza dentro dele, um cronotopo. Nas palavras do 

autor, “trata-se de uma ligação particular do homem e de todas as suas ações e 

peripécias com o mundo espaço-temporal” (BAKHTIN, 2010b, p. 357). Assim, não 

obstante haja diversas formas, Bakhtin as chama de concretas, sendo cada uma 

delas definidora da ideologia de um gênero, ou seja, um cronotopo. “[...] os 

cronotopos podem variar em resposta às necessidades decorrentes de cada 

contexto. Além disso, diferentes conceitos de tempo e espaço são possíveis porque 

estão também interligados à experiência subjetiva” (OLIVEIRA, 2009, p. 281).  

O tempo do cronotopo é sempre histórico e biográfico e o espaço é social, o 

que nos remete a uma definição de cronotopo como sendo o campo das relações 

históricas, biográficas e sociais. “O importante é que cada pessoa detecte, em seu 
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campo de visão, a dimensão histórico-social encarnada na dimensão espaço-

temporal” (OLIVEIRA, 2009, p. 285-86). 

Para Bakhtin, existe uma conexão entre presente, passado e futuro que os 

fazem pertencer ao que ele chama de Tempo Maior. Presente, passado e futuro se 

misturam porque não há como entender uma ação fechando-a em seu próprio 

momento. “O presente, em sua totalidade, é inconcluso, é aberto, no sentido de que 

pode levar a diferentes futuros” (OLIVEIRA, 2009, p. 286). 

  Destarte, o cronotopo se encontra no limiar das coordenadas de tempo e 

espaço. Por meio dele pode-se explorar a complexa relação entre vida e discurso, 

uma vez que nos possibilita compreender como homens e mulheres se representam. 

“Esse conceito bakhtiniano demonstra que texto e vida estão em permanente 

diálogo, e o caráter dialógico assinala como um enunciado está sempre 

interconectado a outros” (PEREIRA, 2009, p. 488). O cronotopo é, pois, uma forma 

de compreender a vida humana dentro de um espaço e num momento específico do 

tempo histórico. 

Considerando os estudos de linguagem, Bakhtin coloca que qualquer 

discurso se expressa espaço-temporalmente, o que eleva as narrativas à categoria 

de ser histórico. Nesse sentido, “cada cronotopo, determinando uma imagem 

espaço-temporal, supõe concepções ideológicas” (PEREIRA, 2009, p. 488). 

Corroborando essa visão, Smolka (2005), ao lançar mão do conceito de cronotopo a 

fim de diferenciá-lo de contexto e situação, afirma que a noção de cronotopo envolve 

um modo de narrar um evento não cronologicamente, ou seja, sob uma lógica 

temporal, mas cronotopicamente, que é um modo de apresentar um evento a partir 

da articulação de tempo, espaço e valor. 

É importante perceber o cronotopo como uma categoria que põe em 

evidência o tempo-espaço numa relação axiologizada com um sujeito imerso em um 

universo de interações heterogêneas. A partir disso, pode-se pensar o cronotopo 

para além do contexto e da situação, sendo estes exteriores ao sujeito, contornando 

o evento, e aquele intrínseco ao sujeito, ao fenômeno analisado. Para Bakhtin, 

 
 
A capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no todo espacial do 
mundo e, por outro lado, de perceber o preenchimento do espaço 
não como um fundo imóvel e um dado acabado de uma vez por 
todas mas como um todo em formação, como acontecimento; é a 
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capacidade de ler os índices do curso do tempo em tudo [...] 
(BAKHTIN, 2003, p. 226, grifos do autor). 

 
 

Sendo assim, o cronotopo constitui e é constituído pelos sujeitos, resultado de 

sua inerente ligação com a relação dialógica da linguagem.    

Conforme Alves (2012, p. 313), que lança mão do conceito bakhtiniano de 

cronotopo literário para analisar a sala de aula como um cronotopo específico, “o 

homem se constitui como heterocronotópico, uma vez que diferentes imagens de si 

são reveladas nos diferentes cronotopos que lhes são constituintes e que são 

constituídos por eles.” Não há, portanto, apenas uma orientação cronotópica para 

um fenômeno analisado. Cada tipo de tempo-espaço axiologizado revela um sujeito 

diferente, heterogêneo, inacabado. 

Assim, esse conceito pode nos orientar na análise do eixo axiológico em que 

se situa a construção identitária das candidatas nas práticas discursivas político-

midiáticas, uma vez que todos os campos da atividade humana são atravessados 

pelo uso da linguagem e que o ingresso no mundo dos significados só se dá, numa 

perspectiva bakhtiniana, pela porta dos cronotopos. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir das relações dialógicas, vozes sociais e eixo axiológico que 

subjazem os discursos sobre as candidatas aos cargos do Poder Executivo 

veiculados na propaganda eleitoral de TV, buscaremos na análise do corpus 

investigar as identidades postas em evidência nesses discursos, através das quais 

as candidatas se identificam e são identificadas na busca pelo maior número de 

votos. 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA CAMPANHA ELEITORAL DE 2010   

 

Por ser uma proposta essencialmente embasada numa análise discursiva da 

propaganda eleitoral veiculada pela TV, é fundamental que tomemos conhecimento 

do contexto sócio-histórico em que os discursos sobre as candidatas foram se 

constituindo. Dessa forma, procuramos relatar os acontecimentos mais importantes 

do ponto de vista político, cujos desdobramentos influenciaram diretamente na 

campanha eleitoral e na construção identitária das candidatas.    

 

  

4.1.1 Campanha eleitoral para Presidente da República 

 

Na campanha de 2010, o Brasil foi às urnas para escolher um novo 

Presidente da República. Nesse ano, encerrou-se um ciclo de dois governos do 

Partido dos Trabalhadores (PT), em que Luís Inácio Lula da Silva esteve à frente. 

Eleito pela primeira vez em 2002, após quatro candidaturas, dentre as quais três não 

obtiveram êxito, Lula conseguiu se reeleger em 2006 e terminar seu segundo 

governo com o mais alto índice de popularidade que um presidente obteve em fim 

de mandato.  

Em meio ao crescimento da economia, à melhoria da renda do trabalhador e 

à saída de milhares de famílias da miséria, mas também a escândalos de corrupção 

envolvendo membros históricos do partido, o PT, liderado por Lula, na tentativa de 

eleger seu sucessor e dar continuidade ao projeto político do partido, lançou a 

candidatura da ex-Ministra das Minas e Energias e Ministra Chefe da Casa Civil do 

então governo Lula, Dilma Rousseff, à Presidência da República. Na convenção 
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partidária, ocorrida em São Paulo no dia 14/06/2010, o nome da economista foi 

referendado pela cúpula e militância partidárias. 

Dilma Viana Rousseff, economista de formação, nunca havia disputado uma 

eleição partidária. Os cargos exercidos foram todos por indicação política, com 

destaque para a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, Secretaria de Energia do 

governo do Rio Grande do Sul, os ministérios das Minas e Energias e da Casa Civil 

no governo Lula. Esteve à frente de programas importantes, especialmente do 

segundo mandato de Lula, como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 

– cujo objetivo principal é aumentar os investimentos em infraestrutura das cidades – 

e o Minha Casa, Minha Vida – que visa facilitar o acesso da população de baixa 

renda à casa própria.  

Porém, a história de vida de Dilma Rousseff está ligada também à luta 

contra a ditadura militar que governou o país no período de 1964 a 1985. Ela 

pertenceu à luta armada, foi presa e cumpriu pena por três anos. Após a 

democratização do país, Dilma dedicou-se fundamentalmente a cargos burocráticos, 

sempre filiada a partidos políticos – primeiro o PDT, depois o PT –, no entanto, sem 

disputar qualquer eleição. E essa era uma das maiores desvantagens em relação 

aos seus adversários11.  

Como candidatos mais fortes, de maior liderança nas pesquisas, figuraram, 

em primeiro lugar, a própria Dilma Rousseff (PT), em segundo lugar o ex-governador 

de São Paulo, José Serra (PSDB), e a senadora e ex-ministra do Meio Ambiente do 

governo Lula, Marina Silva (PV). Como já estava previsto pelos analistas políticos, a 

coligação “Para o Brasil seguir mudando”, liderada pelo PT e PMDB, e a coligação 

“O Brasil pode mais”, liderada pelo PSDB e DEM, polarizam toda a campanha, 

refletindo o que ocorreu nas últimas quatro eleições para a Presidência da 

República. 

Já na convenção partidária da petista, percebe-se a tônica da campanha: 

Lula sendo seu principal e mais poderoso cabo eleitoral. A sombra de Lula é 

projetada sobre a imagem da candidata, durante o discurso do presidente, o que 

rendeu elogios dos partidários e críticas dos adversários. Para aqueles, era 

primordial a identificação entre Lula e Dilma, demonstrando que o projeto político 

dos dois era o mesmo; para estes, o cargo mais importante do Brasil não poderia ser 

                                                 
11

 Informações disponíveis em http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dilma-relata-tortura-sofrida-em-

minas,887786,0.htm. Acesso em 04.08.2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dilma-relata-tortura-sofrida-em-minas,887786,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dilma-relata-tortura-sofrida-em-minas,887786,0.htm
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pleiteado por alguém que “anda na garupa”, como afirmou Geral Alckmin, candidato 

a governador de São Paulo pelo PSDB (Folha de S. Paulo, p. A8, 14/06/2010). 

O gênero também é explorado pelo marketing da coligação “Para o Brasil 

seguir mudando” na convenção nacional do PT. Vídeos com figuras femininas 

ilustres – Princesa Isabel e Chiquinha Gonzaga – são projetados; Dilma Rousseff 

promete fazer um governo com “alma de mulher”. Em seu discurso, a candidata 

ressalta: “Aqui nós estamos celebrando, em primeiro lugar, a mulher brasileira. Aqui 

se consagra e se afirma a capacidade de ser, de fazer da mulher brasileira12.” 

Após as convenções que legitimam as candidaturas, a campanha segue 

com grandes comícios e com um espaço privilegiado de visibilidade midiática: a 

internet. Em função de ser proibida a distribuição de material de campanha e com a 

crescente utilização da internet por parte dos partidos, a rede de computadores que 

interliga o mundo é utilizada maciçamente como um comitê virtual, na qual se podem 

encontrar jingles, cartazes, santinhos, agenda do candidato e todo o material de 

campanha, inclusive os vídeos de propaganda eleitoral veiculados pela TV. Uma 

verdadeira guerrilha de imagem virtual. 

Como em toda campanha, muitas pesquisas de intenção de voto são 

divulgadas, com variados perfis: escolaridade, região, faixa etária e gênero. Um dos 

institutos de pesquisa, o Datafolha, mostra que “[...] Se dependesse só dos homens, 

Dilma venceria, e com folga, já no 1º turno. Ela tem 47% de intenção de voto no 

eleitorado masculino, contra 31% de Serra. Em 2002 e 2006, Lula também só foi ao 

2º turno por causa das mulheres” (Folha de S. Paulo, p. A3,15/08/2010). Essa 

diferença entre os gêneros também se repete no 2º turno. José Eustáquio Diniz 

Alves, demógrafo do IBGE, calcula que o gap de gênero – a diferença entre homens 

e mulheres – levou a eleição de Dilma para o 2º turno, que perdeu entre as 

mulheres, assim como aconteceu com Lula nas cinco eleições presidenciais em que 

disputou. A pesquisa Datafolha de 21/10/2010 aponta Dilma com 55% de intenção 

de voto entre os homens e 45% entre as mulheres (Folha de S. Paulo, p. especial 8, 

24/10/2010). 

Alguns escândalos vêm à tona para apimentar a campanha, como de praxe. 

Primeiro, surgem denúncias de violação de informações sobre o candidato do 

                                                 
12

 Discurso de Dilma Rousseff na convenção nacional do PT em 14/06/2010. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,veja-a-integra-do-discurso-de-dilma-rousseff,565940,0.htm>. 
Acesso em: 10 maio 2012. 
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PSDB, José Serra. Em seguida, o braço direito de Dilma Rousseff no Ministério da 

Casa Civil, Erenice Guerra, é acusada de envolvimento em lobby de empresas, 

sendo afastada do cargo. No 2º turno, o candidato José Serra é agredido com um 

“objeto não identificado” na cabeça durante uma caminhada, fato que logo vira arma 

de campanha. Das duas. Pelo que José Serra foi atingido? As duas coligações dão 

diferentes versões para o fato.  

Contudo, todos esses fatos políticos não provocaram tamanha hecatombe 

na campanha da petista quanto a sua posição e a do seu partido em relação a 

temas considerados polêmicos. A candidata Dilma Rousseff ficou na mira de alguns 

grupos religiosos mais radicais, chegando a ser objeto de panfletos distribuídos 

durante missas em Contagem (MG) e Aparecida (SP). O panfleto, assinado pelos 

bispos da Regional Sul 1 da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), 

atribuía posições pró-aborto ao PT e à sua candidata e orientava aos católicos o 

voto contrário a Dilma. 

Na esteira dos católicos, alas mais radicais de igrejas evangélicas exigiam 

uma posição clara dos candidatos, especialmente de Dilma Rousseff, por ser de um 

partido cujos posicionamentos são mais próximos das liberdades individuais (pró 

regulamentação do aborto e casamento civil igualitário) sobre esses temas. Os 

evangélicos chegaram a exigir que a candidata petista fizesse uma “carta à nação” 

comprometendo-se, se eleita, a vetar a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a 

adoção de crianças por casais homossexuais e a descriminalização do aborto. A 

carta foi feita, com a candidata se comprometendo em não apresentar projetos para 

descriminalizar o aborto. No entanto, a carta foi considerada ambígua pelas igrejas 

por não demonstrar um posicionamento explícito sobre as questões, e ainda 

desagradou entidades do movimento LGBT por não rechaçar a homofobia (Folha de 

S. Paulo, p. A3, 16/10/2010)   

Além dos temas considerados polêmicos, a fé religiosa dos candidatos 

também foi bastante perscrutada durante o 2º turno da campanha. Tanto Dilma 

quanto Serra tiveram que se desdobrar aparecendo em missas e cerimônias afins 

para demonstrar o tamanho de sua religiosidade. A candidata petista esteve em 

Aparecida-SP, o mais famoso templo católico do país, visitou igrejas evangélicas e 

disse que sempre foi católica; já o candidato tucano prometeu benefícios a igrejas e 

entidades religiosas e até mostrou foto de sua primeira comunhão em programa 

eleitoral. Percebe-se certo desespero dos dois candidatos à presidência tentando 
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mostrar sua fé aos crentes. Slogans ressaltando o direito à vida, por exemplo, 

fizeram-se presentes na propaganda de ambos os candidatos.  

Na tentativa de atenuar as desconfianças sobre sua candidata, Lula tentou 

se mostrar mais próximo de Deus. Em um dos programas eleitorais exibidos pela 

TV, o então presidente diz que, como sua candidata, já foi vítima de boatos em 

campanha, cita Deus três vezes em sua fala e diz que aborto não é assunto da 

seara da Presidência. Na busca pelo eleitorado conservador católico-cristão, os 

candidatos demonstram pouco trato com temas mais espinhosos, esquecendo-se da 

laicidade do Estado e de que uma considerável parcela de eleitores não estava 

preocupada com a discussão superficial e imatura acerca desses temas.  

Outro fato importante na campanha do 2º turno foi a corrida pelos votos da 

senadora Marina Silva, que recebeu 19,4% dos votos válidos. Ela, que se 

considerou neutra, liberou seus correligionários e eleitores para escolher dentre os 

dois candidatos. Marina disse não querer liderar “manada”, porém, o líder religioso 

da igreja em que congrega, a Assembleia de Deus do Distrito Federal, orientou os 

fiéis a votarem em José Serra: “Eu vou trabalhar até a última gota do meu suor e do 

meu sangue para ela [Dilma] não ser eleita” (Folha de S. Paulo, p. especial 6, 

24/10/2010). 

A campanha para eleger o 40º Presidente da República terminou com a 

vitória da candidata do PT, Dilma Rousseff, em 31 de outubro, que obteve 56% dos 

votos válidos no pleito, e entrou para a História por ser a eleição da primeira mulher 

a assumir o cargo político mais importante do país.   

 

4.1.2 Campanha eleitoral para Governo do estado do Rio Grande do Norte 

 

O estado do Rio Grande do Norte, até março de 2010, estava sob o governo 

da Wilma de Faria (PSB), que, após dois mandatos consecutivos, renunciou ao 

cargo de governadora para concorrer a uma cadeira no Senado da República. Com 

a renúncia da ex-governadora, que já havia sido prefeita de Natal por três mandatos 

(1989/1992, 1999/2000, 2001/200213), o governo do estado ficou sob o comando de 

Iberê Ferreira de Souza (PSB), cuja candidatura à reeleição esbarrou em um nome 

                                                 
13

 O terceiro mandato como prefeita de Natal foi interrompido após dois anos, uma vez que Wilma de Faria 
renunciou ao cargo para ser candidata à governadora do estado. 
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forte, numa figura política carismática, de forte tradição na Região Oeste potiguar: a 

senadora Rosalba Ciarlini (DEM). 

Rosalba Escóssia Ciarlini Rosado, médica pediatra de formação, foi a 

primeira mulher a ser eleita prefeita de Mossoró, segunda maior cidade do Rio 

Grande do Norte. Esteve à frente do executivo municipal por três mandatos 

(1989/1992, 1999/2000, 2001/2004), inaugurando uma sequência de mandatos 

exercidos por mulheres – ao deixar a prefeitura de Mossoró em 2004, Rosalba 

Ciarlini elegeu sua sucessora, Fafá Rosado (DEM), que se reelegeu em 2008, e 

também conseguiu, em 2012, eleger sua sucessora e correligionária, Cláudia Regina 

(DEM). É uma sequência de cinco mandatos consecutivos exercidos por mulheres 

na cidade de Mossoró, cujas disputas pela prefeitura se deram acirradamente, 

sempre com adversárias, contrariando os números da representação política 

feminina no Brasil, os quais apontam para uma participação pífia das mulheres em 

cargos dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Durante os três mandatos à frente da prefeitura de Mossoró, Rosalba 

conseguiu construir uma imagem política imbatível dentro da cidade e em toda a 

Região Oeste do estado. Isso ocorreu não só por seu carisma e alta popularidade, 

mas também por ter implementado políticas de valorização da história e da cultura 

mossoroenses, uma vez que na sua administração espetáculos como o “Chuva de 

bala no país de Mossoró”, que relembra a resistência da cidade de Mossoró ao 

bando do cangaceiro Lampião, e o “Oratório de Santa Luzia”, encenado na festa da 

padroeira da cidade, foram criados e tornaram-se grandes atrativos turísticos, 

trazendo visitantes de todo o estado e também de fora dele.  

Destarte, em 2006, Rosalba Ciarlini foi eleita senadora da República para 

um mandato de oito anos, sendo a primeira mulher do estado a exercer o cargo. 

Contudo, na campanha de 2010, seu nome foi referendado na convenção partidária 

do DEM para a disputa do Governo do estado pela coligação “A Força da União”, 

que reuniu partidos de oposição aos governos estaduais e federais – DEM, PSDB, 

PMN, PSC, PTN, PSL. Seus principais adversários, que figuravam em 2º e 3º 

lugares nas pesquisas, respectivamente, foram: o governador Iberê Ferreira, da 

coligação Vitória do Povo – PSB, PT, PPS, PTB; e o ex-prefeito de Natal Carlos 

Eduardo Alves, da coligação Coragem para Mudar – PDT, PCdoB.  

Rosalba Ciarlini surgiu como a grande aposta da oposição para dirimir a 

influência política da ex-governadora Wilma de Faria e do Presidente Lula, cuja 
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aprovação de governo no estado beirava os 90%. Em função disso, a campanha de 

Rosalba evitava se entrelaçar com a do candidato de seu partido à Presidência da 

República, José Serra, mas centrava o tom oposicionista no Governo local, quando 

expressava o desejo de “reconstruir o estado” (TN, p. 3, 27/06/2010).  

Contando com apoio do PMDB local a seu projeto de eleição, a campanha 

de Rosalba encampou o “voto casado”, que pedia o voto para governadora e para os 

dois candidatos à reeleição do senado, José Agripino Maia (presidente nacional do 

DEM) e Garibaldi Alves Filho (PMDB). O PV também foi um dos partidos que, junto 

com o PMDB, deram apoio “informal” à candidatura da senadora, uma vez que 

ambos estavam aliados nacionalmente com outros partidos. 

Em 2010, a capital do Rio Grande do Norte, Natal, estava sob o comando 

do PV, com Micarla de Souza14 à frente da Prefeitura. Com quase metade do 

mandato em andamento, a prefeita já vinha sofrendo duras críticas à sua gestão, o 

que rendeu a Rosalba alguns olhares de desconfiança e de acusação, numa 

tentativa de compará-la a Micarla de Souza. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo 

Alves, um de seus adversários, disparou em um debate entre os candidatos a 

governador: “Que mal Natal fez para a senhora ter apoiado Micarla de Souza nas 

eleições de 2008?” (TN, p. 3, 29/09/2010). 

Não obstante tenha concorrido com adversários apoiados pelo PT do 

Presidente Lula e tenha se aliado à prefeita Micarla, que já demonstrava índices de 

avaliação bem negativos, Rosalba Ciarlini conseguiu se desvencilhar dos obstáculos 

graças à sua imagem imbatível na Região Oeste do estado, a qual fora muito bem 

projetada ao longo da campanha para a maior parte das regiões (ela obteve maioria 

dos votos em 68% dos municípios potiguares). Venceu as eleições para Governo do 

estado do Rio Grande do Norte em 2010 no 1º turno, não deixando qualquer suspiro 

de reação a seus adversários.  

 

 

 

 

                                                 
14

 A prefeita Micarla de Souza (PV) não tentou a reeleição em 2012 nem chegou a concluir seu mandato. Em 
31/10/2010, por ordem da justiça, ela foi afastada da prefeitura por suspeita de envolvimento com um esquema 
de corrupção na Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com dois secretários e seu marido. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/10/micarla-de-sousa-e-afastada-da-prefeitura-de-natal-
pela-justica.html>. Acesso em: 15 abr. 2013. 
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4.2 ANÁLISE DOS PROGRAMAS ELEITORAIS VECULADOS PELA TV 15 

 

Neste momento do trabalho, daremos procedimento à análise dos vídeos 

veiculados pela propaganda eleitoral veiculada pela TV durante o Horário Eleitoral 

Gratuito. A análise incide apenas sobre os fragmentos dos vídeos em que a 

recorrência de discursos sobre as identidades das candidatas. 

 

4.2.1 Dilma Rousseff (PT) 

 
1º turno das eleições presidenciais 
 

Vídeo 1 – 17/08/2010 – Tarde, duração: 10’40’’ 

 

O primeiro vídeo da propaganda eleitoral gratuita veiculada pela TV prioriza 

informações biográficas da candidata, as quais tocam diversos aspectos de sua 

vida: família, militância política e carreiras profissional e política.   

 

Fragmento 1: 0’ a 1’21’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Início do 1º programa eleitoral veiculado pela TV  

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Apesar dos dados serem considerados hoje como textos multissemióticos, optamos por tratar, para fins de 

análise, apenas da face verbal do enunciado. 
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Dilma: 

Ninguém faz as coisas quando ela não tem paixão nem crença. 

Tem de ter paixão pra fazer. O que te permite realizar é sua 

capacidade técnica, é verdade. Mas o que te mobiliza e o que te faz 

não esmorecer são seus compromissos.  

Lula: 

Eu realmente fico muito feliz de saber que eu posso entregar a faixa 

presidencial pra uma companheira do meu partido e uma 

companheira mulher, é uma coisa gratificante.  

Narrador: 

Seguir mudando o país, esse é o compromisso de Dilma com o povo 

brasileiro. 

Dilma: 

E em nome de todas as mulheres do Brasil, em especial, da 

minha mãe e da minha filha, que recebo essa homenagem e essa 

indicação para concorrer à Presidência da República. 

 

Podemos perceber logo no início do filme que há um diálogo do texto 

proferido pela candidata com um aspecto de sua identidade bastante difundido pela 

mídia jornalística, qual seja a grande marca de burocrata, de profissional, técnica 

com que foi identificada durante toda a sua vida pública. Para muitos, inclusive da 

grande imprensa, Dilma Rousseff não passava de uma burocrata, sem traquejo 

político, que atuava apenas nos bastidores, no âmbito técnico das Secretarias e 

Ministérios em que esteve à frente. Dizer então que precisa ter paixão para realizar 

traz um componente deveras relevante para alguém que disputa uma campanha 

política: a emoção. A racionalidade do técnico, marca atribuída a Dilma pela mídia 

jornalística, se contrapõe, e até se complementa, com a emoção necessária ao 

gestor, sobretudo à pessoa que exerce o cargo de Presidente da República.  

Sendo relações entre índices sociais de valor (FARACO, 2006), as relações 

dialógicas que se estabelecem nesse enunciado apontam para a construção da 

identidade de uma candidata com sensibilidade, cuja emoção caminha ao lado da 
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capacidade gestora. A racionalidade e objetividade, marcas de um estereótipo de 

gênero masculino, as quais, por vezes, foram atribuídas a Dilma, são traços de sua 

identidade que, nessa disputa política, não merecem ser postas com tanta evidência, 

haja vista que sua fama de “durona” não cativaria a simpatia dos eleitores. Nesse 

sentido, evidenciar a paixão pelo que faz desconstrói a marca identitária de uma 

candidata burocrata, sem sensibilidade para com os problemas sociais do país. 

Como já vimos, o campo político ainda é uma área em que as mulheres têm 

dificuldade de ocupar, e as que conseguem tal feito, por vezes, são masculinizadas 

ou constituem matéria nos noticiários relacionadas na maioria das vezes a 

estereótipos de gênero, cuja ênfase recai sobre a imagem, o casamento, a família, 

ou seja, a mulher de interior16. Não obstante a candidata Dilma atue em uma área 

profissional historicamente ligada ao gênero masculino, qual seja a Economia, 

identificar-se com o eleitorado feminino se faz imprescindível – “E em nome de todas 

as mulheres do Brasil” –, ou seja, recortar o eleitorado, uma vez que ela se refere às 

mulheres, e não a todos os brasileiros. O interdiscurso para o qual aponta esse 

trecho do enunciado são os discursos de inclusão da mulher na política, no entanto, 

a continuação do enunciado – “em especial, da minha mãe e da minha filha, que 

recebo essa homenagem e essa indicação para concorrer à Presidência da 

República” – aponta para a mulher de interior, que coloca a família em primeiro 

lugar, a esposa-mãe-dona-de-casa que destina sua vida à sagração da família 

(LIPOVETSKY, 2000). As relações que se estabelecem nesse caso são de 

construção de identidades que parecem contraditórias, mas na verdade se 

complementam: a mulher que transpõe os recônditos reservados aos homens e a 

mulher de interior, que privilegia a família, a casa, o lar. É a mulher indeterminada.   

 

Fragmento 2: 1’22’’ a 5’40’’ 

 

Dilma: 

Teve uma cena da minha infância que eu me lembro perfeitamente. 

Apareceu um menino na porta da minha casa querendo comida e aí 

ele falou pra mim que ele não tinha nada. Eu tinha uma nota de 

                                                 

16
 O termo “mulher de interior” foi utilizado por Lipovetsky (2000) para designar o modelo de mulher 

que se desenhou a partir do século XIX, ou seja, aquela para quem o interior do lar é o único lugar de 
realização, pois nele ela cuida dos filhos e do marido, dedicando-se totalmente à sagração da família. 
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dinheiro. Então eu peguei e rasguei dei uma pra ele e fiquei com 

a metade. Inclusive a minha mãe me dizia assim: Que burrice. 

Como é que você foi fazer isso de rasgar a nota? Não vale nada. 

Não adianta isso.  

 

Narrador: 

Dilma é filha da professora Dilma Jane e do imigrante búlgaro Pedro 

Rousseff. Se casaram em Uberaba e depois mudaram para Belo 

Horizonte, onde Dilma nasceu e cresceu sempre cercada por livros. 

 

Dilma:  

A única coisa que meu pai falava era a seguinte: Tem de 

estudar. Tem de estudar, tem de ler livro, muitos livros. 

Narrador:  

Aos 17 anos, Dilma ingressa no colégio estadual de Belo Horizonte e 

encontra uma nova realidade. 

 

Dilma: Quando eu cheguei no Estadual Central era simplesmente no 

mês do golpe que deu origem à ditadura militar. Era 64. O Estadual 

Central era uma efervescência, me senti como um peixe dentro 

d’água. Achei ali o máximo. Achei aquele negócio... O Brasil tem de 

mudar... 

 

Narrador:  

Dilma inicia então a sua luta contra a ditadura. Sua luta por um 

Brasil melhor. Ela é presa em 1970 e transferida para o presídio 

Tiradentes, em São Paulo. 

 

Dilma:  

Quando eu cheguei no Tiradentes, fui recebida com um abraço. 

 

Eleonora:  

Uma das primeiras pessoas, talvez a primeira que me abraçou e 

choramos muito, foi ela. Mas ao mesmo tempo que chorava ela ria e 



100 

 

dizia: Quem diria, hein? Que de Belo Horizonte, da UFMG, nós 

iríamos nos encontrar aqui. 

Rose:  

Eu me lembro dela estudando sem parar, ela gostava muito de 

estudar. E a Dilma tinha esse amor pelo Brasil, essa questão 

nacional muito clara. Muito mais clara do que muita gente, do 

que eu também. 

 

 

 

Dilma:  

A arte de você aguentar uma cadeia é viver a cadeia. Você não pode 

se negar a viver. 

 

Eleonora:  

A sensação que eu tenho é que a Dilma é uma pessoa pra cima. A 

vida não a derrubou em momento nenhum. 

Narrador:  

Dilma reencontra a liberdade 3 anos depois e reconstrói sua 

vida em Porto Alegre, onde se casa e se torna mãe. 

 

Carlos Araújo (ex-marido): 

Eu tive o privilégio de viver esses anos todos com ela, dos quais 

resultou minha filha, que nós amamos muito. 

 

Dilma: 

A Paula é minha filha única, criada com toda a maluquice que passa 

pela cabeça de uma mãe quando ela acha que o seu bebê, se tiver 

dormindo, tá dormindo demais, se tiver acordada, essa menina não 

tá dormindo. Acho que a gente, quando nasce um filho, sabe 

qual é a sensação? De ser uma pessoa privilegiada. Essa 

doação, sem pedir nada em troca, é única, é única na vida. 
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Narrador: Ela se forma em Economia, torna-se uma líder política 

respeitada e participa ativamente da redemocratização do país. 

 

Dilma:  

Eu resisti à ditadura. Participei também do processo de 

redemocratização que, como o processo de fechamento, também foi 

lento. Só que aí a gente tinha uma esperança, que a gente via na 

sociedade a luz se abrindo. 

 

Narrador: Se torna a primeira mulher Secretária da Fazenda de 

Porto Alegre. Depois, a primeira mulher a assumir a Secretaria 

de Minas e Energia do governo gaúcho. 

 

Em todo esse trecho do filme, o foco recai sobre a infância e uma fase da 

vida adulta de Dilma. Pode-se perceber vários construtos identitários que se 

evidenciam e, por outro lado, outros são silenciados. Primeiramente, a partilha literal 

da nota de dinheiro relatada pela própria candidata remete para os discursos 

políticos de transferência de renda, podendo ser interpretada como sendo a 

concordância da candidata com tais políticas, como, por exemplo, o Bolsa Família, 

uma das mais expressivas bandeiras do então governo do PT, partido que lança 

Dilma candidata. Ou seja, desde criança Dilma Rousseff já estava disposta a 

partilhar o que era seu com os mais necessitados que ela, o que está em perfeita 

consonância com os discursos políticos-midiáticos do governo petista. 

Uma outra identidade que emerge das práticas discursivas veiculadas na 

propaganda eleitoral da candidata é a da mulher intelectual, que estuda, que valoriza 

o conhecimento. Isso se evidencia tanto na fala do Narrador, como também na fala 

de Dilma, que relata a orientação dada por seu pai – “A única coisa que meu pai 

falava era a seguinte: Tem de estudar”. Essa identidade também é evidenciada nos 

depoimentos de uma de suas amigas, Rose.  

É possível perceber, pois, a configuração da mulher intelectual e, ao mesmo 

tempo, há, talvez, o silenciamento da figura do líder sem bagagem intelectual, para o 

qual nos remete o interdiscurso desses enunciados. É pública e notória a identidade 

que a mídia jornalística atribuiu ao então presidente Lula, durante sua carreira 

política inteira, de um homem de pouca instrução, sem carreira acadêmica, inclusive 
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satirizando os desvios de norma padrão da língua cometidos por ele em suas 

declarações. O episódio em que o próprio Lula confessou que lia pouco porque lhe 

dava sono gerou muitos questionamentos acerca da ausência de uma carreira 

acadêmica da figura política mais importante do país, do não incentivo à leitura que 

ficava evidente em sua declaração. É provável ainda que essa construção 

identitária, de mulher intelectualizada, reporte-se também para seu adversário direto, 

José Serra, fazendo emergir vozes sociais que expressam a ideia de que apesar de 

ser mulher, Dilma é tão intelectualizada quanto ele.   

Desta feita, a identidade da mulher intelectual, evidenciada ao longo dos 

depoimentos, que lê e que recebeu educação para tanto, silencia a identidade da 

figura política sem bagagem cultural e acadêmica, com a qual se identifica o ex-

presidente Lula. Isso pode levar a crer que o objetivo é alcançar o eleitorado da 

classe média, que não via com bons olhos um presidente com esse traço identitário. 

As relações dialógicas que se estabelecem nesses discursos apontam para uma 

oposição da identidade atribuída a Dilma em relação à identidade relacionada ao 

presidente Lula, embora este fosse o principal cabo eleitoral da candidata em 

questão.  

Além do aspecto relacionado anteriormente, outras identidades também 

emergem dos discursos. Podemos citar o traço nacionalista, que é fortemente posto 

em relevo, seja pelo relato da resistência ao governo ditatorial militar, a luta para que 

houvesse mudança no Brasil, seja pelo relato da amiga Rose, que aponta para um 

discurso nacional baseado em um conhecimento – “a questão nacional muito clara” 

– ou melhor, sem ufanismo. Porém, o programa eleitoral da candidata não detalha 

como se deu a sua luta pela democracia brasileira. Não relata o seu envolvimento 

com a luta armada, com grupos radicais que se dispuseram a atividades ilícitas, 

como o assalto a instituições bancárias e sequestros de embaixadores estrangeiros, 

ainda que tenham ocorrido por uma causa maior. Tal silenciamento a respeito do 

envolvimento de Dilma com grupos mais radicais durante o regime militar contesta o 

interdiscurso segundo o qual a candidata é terrorista, discursos esses veiculados 

frequentemente pelos adversários políticos, na tentativa de pôr em evidência uma 

identidade masculinizada. 

A identidade de mãe, remetendo ao interdiscurso da doação materna, do 

amor incondicional, sem medida, aparece antes de qualquer menção à carreira 

profissional da candidata, o que, em princípio, seria mais importante, haja vista o 
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cargo ao qual ela está se propondo. Percebemos que o casamento e a maternidade 

ainda são os fatos mais importantes na vida da mulher, sendo estereótipos 

valorados positivamente, evidentemente, na propaganda, uma clara tentativa de 

identificação da candidata com as mulheres brasileiras. Outro aspecto importante 

nesse trecho é que não se fala do estado civil atual da candidata, apenas menciona-

se que ela se casou em Porto Alegre, deixando de revelar que ela é uma mulher 

divorciada, ou seja, silenciando esse aspecto da identidade dela. Isso nos remete à 

ideia de que “somos diferentemente posicionados pelas diferentes expectativas e 

restrições sociais, envolvidas em cada uma dessas diferentes situações, 

representando-nos diante dos outros de formas diferentes em cada um desses 

contextos” (WOODWARD, 2012, p. 31).  

 

 

Fragmento 3: 5’41’’ a 10’40’’ 

 

Olívio Dutra (ex-governador do Rio Grande do Sul): 

A Dilma tem a sensibilidade à flor da pele e tem também 

objetividade e uma capacidade muito grande de compreender 

ritmos diferenciados de uma equipe que tem que atuar em conjunto 

pra alcançar um objetivo 

 

Narrador:  

Seu trabalho livra o estado do racionamento que o país sofreu na 

época. Lula quis, então, conhecê-la. 

 

Lula:  

Um belo dia, em 2002, entra na minha sala uma mulher, com laptop 

na mão. Era a secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul e 

nós fizemos aquela reunião. Quando terminou a reunião, me veio na 

cabeça a certeza de que eu tinha encontrado a pessoa certa para o 

lugar certo. Ou seja, em apenas uma reunião a Dilma conseguiu me 

convencer que eu já tinha a Ministra de Minas e Energia. 

    

Narrador:  
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Dilma se torna o braço direito de Lula e a primeira mulher da nossa 

história a ser Ministra de Minas e Energia e depois Ministra-Chefe da 

Casa Civil. Ela coordena todo o ministério e programas como o Luz 

para Todos e Minha Casa, Minha Vida, que melhoram a vida de 

milhões de trabalhadores e criam novas perspectivas para o país. 

 

Sidney Simonaggio (executivo):  

A Dilma tem essa habilidade de construir as soluções, construir 

as soluções com os diferentes participantes dessas soluções. É o 

ministério tal, o Ministério do Meio Ambiente, é o Ministério da 

Indústria e Comércio, o Ministério das Cidades, é o de Minas e 

Energia, ela consegue colocar todas essas pessoas juntas e daí tirar 

uma solução. 

 

Lula:  

Eu digo sem medo de errar, grande parte do sucesso do governo 

está na capacidade de coordenação da companheira Dilma 

Rousseff. Aliás, eu vou dizer, acho que não tem hoje no Brasil 

ninguém mais preparado do que a Dilma. 

 

Dilma: Eu acho que eu olho o mundo com um olhar mineiro e 

acho que eu penso o mundo com um pensamento gaúcho. 

 

Narrador:  

Graças ao trabalho de Lula e de Dilma, surge um novo Brasil. Um 

país que cresce e distribui renda ao mesmo tempo. Um país mais 

forte e mais justo, pronto para eleger a primeira mulher presidente. 

 

Dilma:  

Pra você querer fazer isso, pra você achar que tem de mudar o seu 

país, você tem que ter afetividade com o seu povo também. E você 

tem sim, ou seja, tem que te incomodar afetivamente, não é só 

racionalmente. Afetivamente, a pobreza. Afetivamente, a criança 

sem recurso. E a mim sempre afetivamente me tocou muito uma 
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coisa, que vi muito isso, a humildade do povo. O Lula deu a 

certeza pra eles, que era obrigação do Estado fazer, que não era 

esmola nenhuma não. Como é que é que esse país não ia fazer 

aquilo? Então eu acho que isso é uma forma de respeito. Eu acho 

que nós demonstramos através de práticas que respeitamos o povo 

brasileiro. 

 

Dilma:  

Tudo que quis na minha vida foi participar, ajudar meu país. E tem 

uma chance que é única no mundo. E outra coisa, eu tô muito 

tranquila comigo mesma. Eu acho que eu tô preparada, acho que o 

Brasil tá preparado. E tô tranquila porque acho que eu posso dar 

uma contribuição. Eu acho que a minha vida me trouxe aqui e acho 

importante esse momento para o país. Porque nós temos uma 

chance única. Eu tenho a chance de consolidar o processo de 

crescimento do Brasil, de inclusão dos brasileiros, de melhoria de 

vida das brasileiras. Eu tenho essa oportunidade. E quando você 

tem uma oportunidade dessas, você só pode achar que a sua vida 

foi plena. Então, eu acho a minha vida plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Última cena do vídeo: Dilma brincando com seu cão 

 

Nos depoimentos expressos, podemos perceber a construção de uma 

identidade que alia sensibilidade e competência. A capacidade gestora de Dilma 

Rousseff se sobressai, no entanto, sempre ao lado da emoção, da propensão à 
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sensibilidade. De executivo a políticos importantes, como um governador e o 

presidente da República, homens importantes da cena empresarial e política do 

Brasil, áreas inclusive com parca participação das mulheres, os discursos apontam 

para um construto identitário que privilegia emoção e objetividade. As relações 

dialógicas que se estabelecem aí são de discordância dos discursos midiáticos 

jornalísticos que colocam Dilma como uma mulher autoritária e de personalidade 

difícil. É o caráter dialógico da linguagem demonstrando que o enunciado está 

sempre ligado a outros, dentro da cena discursiva. 

A teoria bakhtiniana acerca do cronotopo diz que o ser histórico real se 

revela nos cronotopos, e esse conceito pode fornecer subsídios para 

compreendermos a frequente e mediada relação entre vida e discurso, 

possibilitando, assim, perceber a forma como homens e mulheres se representam. 

Na propaganda eleitoral da candidata Dilma Rousseff, a relação tempo-espaço que 

se desenrola durante todo o texto representa a mulher candidata sob o ponto de 

vista do ser sensível, materno, uma mulher que estuda, mas que tem na realização 

de ser mãe a plenitude da vida. Aliado a isso, há também o cronotopo do 

pioneirismo, que coloca Dilma como aquela que está transpondo as barreiras de 

áreas reservadas aos homens, como a Economia e a Política. Ou seja, em todos os 

cargos que ela exerceu, citados pelo programa, ela é a primeira mulher a assumir, o 

que mostra a capacidade de enfrentar desafios e destronar preconceitos. Porém, 

essa mulher que transpõe os muros de redomas masculinas também é sensível, é 

mãe, é família, tem afetividade pelo povo de seu país. Ela se coloca no cruzamento 

da emoção e da racionalidade – “tem que te incomodar [a pobreza] afetivamente, 

não é só racionalmente” – para poder gerir o país. O olhar mineiro, da emoção, do 

afeto, do carinho, e o pensamento gaúcho, da rigidez, do compromisso, da 

austeridade. 

Percebemos, então, que, ao mesmo tempo em que o cronotopo conduz 

Dilma Rousseff a uma representação de mulher pioneira, com capacidade gestora 

atestada por fortes personalidades do cenário empresarial e político, uma mulher 

intelectual, conduz também para a identificação com estereótipos do ser feminino, a 

afetividade, a sensibilidade, o amor materno, incondicional, constituindo, portanto, o 

que Lipovetsky (2000) denomina de mulher indeterminada. 
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Vídeo 2 – 19/08 – Tarde, duração: 10’40’’ 
 
Fragmento 1: 06’05’’ a 07’11’’ 

 

Apresentadora:  

Só quem fez de sua vida um exemplo de superação poderia liderar 

tamanha mudança. 

Narrador:  

[À fala do narrador se sobrepõem imagens de uma linha do tempo, 

que se inicia com o ano de 1945, ano de nascimento do presidente 

Lula] 

Lula nasceu pobre, em Pernambuco, e criança, veio para São Paulo. 

Tornou-se líder sindical, foi preso pela ditadura e fundou o PT. 

Dilma nasceu numa família de classe média de Minas e bem jovem 

enfrentou e foi presa pela ditadura. Recomeçou a vida no Rio 

Grande do Sul. Casou, tornou-se mãe, economista e a primeira 

mulher Secretária de Finanças da prefeitura de Porto Alegre e 

depois Secretária Estadual de Minas e Energia. 

Um dia, essas histórias se uniram. Lula se tornou o primeiro 

operário presidente. E Dilma, a primeira mulher a ser Ministra de 

Minas e Energia, Presidente do Conselho de Administração da 

Petrobras e Ministra-chefe da Casa Civil. 

Lula deu rumo ao Brasil. Dilma coordenou todo o ministério e 

programas como o PAC, o Minha Casa, Minha Vida e o Luz para 

Todos. Lula está encerrando o mandato como o melhor presidente 

de nossa história. Inovou, rompeu barreiras, mudou o país. Não 

por acaso, quer passar a faixa à primeira mulher presidente do 

Brasil.  
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Imagem 3 – Linha do tempo da história de vida de Dilma Rousseff 

 
Nesse fragmento, há claramente a tentativa de aproximar as histórias de 

vida do Presidente Lula com a candidata Dilma Rousseff. A propaganda faz isso de 

duas formas: a ênfase na resistência ao governo ditatorial – ambos foram presos ao 

lutar contra a ditadura – e o foco no pioneirismo que atravessa a trajetória de vida 

dos dois – ele, o primeiro operário presidente; ela, a primeira mulher Secretária de 

Finanças, primeira mulher Ministra de Minas e Energia e Ministra-chefe da Casa 

Civil, podendo ser a primeira mulher presidente do Brasil. Os verbos inovar, romper 

e mudar, ao mesmo tempo que resumem a trajetória de Lula e Dilma, apontam para 

o pioneirismo característico de ambos em suas histórias de vida. 

A construção identitária abarca a identidade da mulher politizada e guerreira, 

como também a da mulher que se casou e tornou-se mãe. Se compararmos as 

histórias de vida de Lula e Dilma, recortadas pela propaganda, vemos que na 

trajetória de Lula não houve espaço para o homem que se casou e tornou-se pai. 

Nesse sentido, no eixo axiológico em que a identidade da candidata se constrói, 

casar-se e ser mãe, exatamente nessa ordem, são valorados positivamente, o que 

aponta para uma provável maneira de conceber a identidade de gênero, ou seja, na 

perspectiva essencialista de tradição histórico-cultural de que toda mulher se realiza 

quando se casa e se torna mãe, quando constitui uma família. 
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Fragmento 2: 08’01’’ a 09’02’’ 

Lula:  

Tem pessoas a quem a gente confia um trabalho e elas fazem tudo 

certo. Estes são os bons. E há pessoas a quem a gente dá uma 

missão e elas se superam. Estes são os especiais. Dilma é assim. 

Ela foi a grande responsável pelas maiores conquistas desse 

governo. Por isso, lancei sua candidatura. Por isso, estou com ela e 

peço: vote na Dilma. Ela é a pessoa mais preparada para ser 

presidente do Brasil. 

 

Dilma: 

Nossa meta é continuar construindo um país cada vez mais forte e 

mais justo. Um país onde todos possam se realizar e viver em paz 

com a sua família, a sua casa, a sua escola e o seu trabalho porque 

essa é a grande lição de Lula. Governar para as pessoas, com 

amor, coragem e competência. Foi assim que o Brasil mudou e vai 

seguir mudando. Quero fazer com o cuidado de mãe o que ainda 

precisa ser feito. Este é o meu sonho. E com o seu apoio, eu sei 

que vou realizá-lo. 

 

Na fala do presidente Lula, o foco recai na competência de Dilma como 

coordenadora, cuja capacidade de gerenciar equipes, buscar soluções, empenhar-

se a fim de alcançar soluções são fundamentais àquele que irá exercer o cargo mais 

importante do país. Por tudo isso, Dilma é a mais preparada para ser presidente do 

Brasil; a identidade da profissional se sobressai na fala do então presidente. 

Na fala de Dilma transcrita no Fragmento 2, a construção identitária que 

emerge nessa prática discursiva aponta para a emoção – amor e coragem –, sem 

deixar de lado a razão – a competência. Mais uma vez, as identidades que se 

constroem em torno da candidata hibridizam a sensibilidade com a racionalidade do 

técnico. Em busca dessa sensibilidade, a propaganda de Dilma radicaliza quando 

apela para o papel de mãe: Quero fazer com o cuidado de mãe o que ainda precisa 

ser feito. Este é o meu sonho. Ela se coloca como a mãe do povo brasileiro; a 

identidade de mãe mais uma vez é ressaltada, emerge com um valor positivo. É o 

sonho de ser mãe (do Brasil) que ela quer realizar, e quem poderá ser contra o 



110 

 

sonho de ser mãe, se é nele que, segundo a própria candidata, a mulher se realiza? 

Se estamos considerando que a construção da identidade é simbólica e social, a 

maternidade é um dos símbolos a partir dos quais a propaganda eleitoral constrói a 

identidade da candidata. 

 

Fragmento 3: 09’15’’ a 10’40’’ 

[O início do jingle tem como pano de fundo imagens de Lula durante a sua posse 

como presidente do Brasil em 2002] 

  

Jingle eleitoral 1 – Deixo em tuas mãos 

Deixo em tuas mãos o meu povo 

E tudo o que mais amei 

Mas só deixo porque sei 

Que vais continuar o que fiz 

E meu país será melhor 

E o meu povo mais feliz 

Do jeito que eu sonhei e sempre quis 

Quando passo no meu Nordeste 

Vejo o quanto já fizemos 

Mas ainda o que farás 

Sei pelo Sul tu tens carinho 

Porque ele te acolheu 

Quando precisar vás mais 

Sei que amas o Sudeste 

Meu São Paulo, nosso Rio 

E tua Minas Gerais 

Que te viu jovem e valente 

E logo te verá 

Primeira presidente 

No Norte sei que jamais 
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O povo, a mata e as águas esquecerás 

E do Centro-Oeste eu sei que cuidarás da semente  

que com muito amor plantei 

Agora as mãos de uma mulher vão nos conduzir 

Eu sigo com saudade, mas feliz a sorrir 

Pois sei, o meu povo ganhou uma mãe 

Que tem um coração que vai do Oiapoque ao Chuí 

  

 

Nesse fragmento, que é um dos jingles da campanha de Dilma, o eu que fala 

na canção (o eu-lírico) é a representação do presidente Lula, que se coloca como o 

herói a se despedir nostalgicamente da sua grande missão, qual seja a de melhorar 

as condições de vida do povo brasileiro. Já no início do jingle, o eu-lírico se dirige a 

uma segunda pessoa, um interlocutor determinado, que é a representação da 

candidata Dilma. Os primeiros versos demonstram a preocupação desse eu-lírico em 

deixar o que ele começou sob a responsabilidade de alguém que vai dar 

continuidade ao seu legado. O jingle segue citando as cinco regiões brasileiras, a 

troca de pronomes possessivos (meu Nordeste, nosso Rio, meu São Paulo, tua 

Minas Gerais) coloca na cena enunciativa as figuras de Lula e Dilma, num jogo de 

identificação dessas regiões com os dois interlocutores. 

O apelo à emoção se exaspera quando o jingle vai chegando ao fim a partir 

dos versos E do Centro-Oeste eu sei que cuidarás da semente/ que com muito amor 

plantei. Os termos cuidado e amor apontam para o olhar emotivo, sensível, cuja 

afetividade capilariza todas as atividades do gestor. Com os versos Agora as mãos 

de uma mulher vão nos conduzir/ [...] Pois sei, o meu povo ganhou uma mãe/ Que 

tem um coração que vai do Oiapoque ao Chuí, o jingle enfatiza a identidade de 

gênero – as mão de uma mulher – e direciona para a identidade da mulher mãe, 

cuja generosidade pode abarcar todo o povo brasileiro.  

De uma forma geral, as identidades que emergem nas práticas discursivas 

dessa propaganda são de uma candidata competente, dedicada ao trabalho, que 

conhece os programas do atual governo e é comprometida por dar continuidade ao 

atual projeto político. Porém, outras identidades também prevalecem nesse cenário: 
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a ênfase na identidade de gênero (a primeira mulher a assumir diversos cargos 

importantes) e a identidade de mãe, ressaltando o cuidado e a sensibilidade 

características da mulher mãe. O eixo axiológico que perpassa essas construções 

identitárias remete a um posicionamento avaliativo cujo valor positivo se intensifica 

ao se por em relevo a identidade da mulher mãe, ainda que o cargo para o qual se 

propõe a candidata não necessariamente requeira alguém com esse estatuto e 

ainda que ser mãe não garanta as qualidades de ser cuidadosa, afetiva, sensível, 

amorosa, como deixa explícito a propaganda da candidata. 

As relações dialógicas que se estabelecem entre as diversas identidades 

postas em relevo nessa propaganda apontam para uma candidata que ora se 

posiciona e é posicionada como uma profissional competente, comprometida e 

eficiente, ora se posiciona como uma mulher mãe, cuja marca é o cuidado, 

afetividade e amor para com seu filho, nesse caso, o povo brasileiro. 

A propaganda fundamenta-se na perspectiva essencialista da identidade, da 

fixidez da identidade da mulher, que, segundo os discursos veiculados no 

enunciado, necessariamente, deve ser mãe e, assim, deve ser cuidadosa, afetuosa, 

sensível e amorosa. Como se vê, a propaganda de Dilma corrobora os estereótipos 

referentes ao gênero feminino tão difundidos em nossa sociedade, os quais fixam a 

mulher num determinado lugar social, com uma determinada posição-de-sujeito que 

predetermina aquilo que se é e aquilo no qual se pode vir a ser (WOODWARD, 

2012). 

 

Vídeo 3 – 26/08 – Noite, duração: 10’40’’ 
 

Fragmento 1: 0’42’’ a 01’13’’ 

Narrador: 

[Imagens da posse de Lula em 2002 e 2006] 

Em 2002, o povo brasileiro se uniu para escrever uma nova história 

e elegeu um operário presidente. Deu tão certo que em 2006 o Brasil 

voltou a se unir para reeleger Lula. Agora, em 2010, o Brasil está se 

unindo de novo para se despedir de Lula e mais uma vez fazer o 

que nunca se viu antes. Eleger uma mulher presidente do país. 
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É assim que vamos seguir fazendo história, porque o Brasil mudou 

e quer seguir mudando.  

 

Nesse fragmento, que praticamente dá início ao programa, percebe-se que 

tanto no que se refere a Lula, maior cabo eleitoral da candidata, como à própria 

Dilma, o pioneirismo emerge mais uma vez como marca da identidade política dos 

dois personagens. Na busca pela sedução do eleitor, o apelo à história recente do 

presidente Lula, primeiro operário a se eleger presidente da República, o enunciado 

aponta para o futuro, que poderá garantir, também pela primeira vez, a primeira 

mulher a presidir o Brasil. O eixo axiológico no qual se situa a palavra mudança 

aponta para a ruptura não com o governo atual, uma vez que Dilma é candidata da 

situação, mas para a ruptura com a história de exclusão das mulheres no poder. A 

natureza ideológica do signo, conforme demonstrou Bakhtin (VOLOCHINOV, 1995), 

mostra que a palavra mudança se reveste de uma ideologia de ruptura com a 

tradição, na medida em que coloca sob a responsabilidade dos eleitores eleger a 

primeira mulher presidente do Brasil, quando até então somente homens haviam 

governado o país.  

 

Fragmento 2: 02’25’’ a 03’19’’  

Marilane (costureira, usuária do Bolsa Família): 

Eu quero passar pra outra pessoa [o Bolsa Família]. Eu quero 

chegar lá e dizer assim: Olha, eu vou devolver o meu Bolsa Família, 

porque ele foi de grande proveito na minha vida, eu soube aproveitar 

ele. Graças a Deus, ele me ajudou muito. Foi uma luz, né? E eu vim 

aqui trazer essa luz pra iluminar outras famílias. 

 

Narrador: 

Marilane é um exemplo desse Brasil, que com Lula se tornou um 

país muito mais justo e solidário. 

Marilane: 

A comunidade chama Lula de pai. Porque realmente foi um homem 

que se preparou pra isso, pra dirigir o seu país, mas pensando na 

igualdade. Pensando na classe lá embaixo. Ele entrou com esse... 
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com essa luz pros pobres. O pai do povo é ele. E eu espero que 

Dilma Rousseff seja a mãe do povo. 

 

No trecho descrito, a usuária do programa Bolsa Família, um dos programas 

de maior destaque do governo Lula, refere-se ao então presidente como pai do povo 

e coloca uma expectativa sobre a candidata Dilma Rousseff: que ela seja a mãe do 

povo. Assim, a associação entre o então presidente e sua candidata culmina com os 

papéis de pai e mãe do povo brasileiro. A identidade de mãe mais uma vez é 

ressaltada positivamente, como ocorreu nos vídeos analisados anteriormente. A 

propaganda, nesse caso, tenta estabelecer um vínculo de maternidade entre a 

candidata e o telespectador, seus potenciais eleitores.    

De maneira geral, as identidades que emergem dessas práticas discursivas 

são de uma candidata que tem em sua história de vida a marca do pioneirismo, 

assim como o Presidente Lula, que construiu sua história de vida rompendo 

barreiras. Assim, ser a primeira mulher brasileira a se eleger presidente só vem 

somar a tantas outras histórias em que Dilma se torna a primeira mulher a exercer 

determinado cargo.  

As relações de sentido entre as identidades postas em destaque mostram 

uma candidata pronta a romper mais uma barreira em sua história de vida; além 

disso, mostram que não basta ser competente e preparada para governar o Brasil, a 

candidata deve ser identificada pelo seu eleitorado por atributos relacionados, numa 

perspectiva essencialista da identidade, à maternidade, como afeto, cuidado e 

sensibilidade. Embora vivamos num período caracterizado pelo colapso das velhas 

certezas e pela produção de novas formas de posicionamento (WOODWARD, 

2012), o viés identitário do qual se reveste a candidata Dilma perfila uma identidade 

de gênero marcada pelos estereótipos em torno da maternidade. Isso é reforçado 

pelos vários discursos veiculados na propaganda os quais são atravessados pelas 

vozes sociais que, por sua vez, apontam para a construção discursiva dessa 

identidade.   

 
Vídeo 4 – 31/08 – Noite, duração: 10’40’’ 
 
Fragmento 1: 0’10’’ a 02’45’’ 

 
Marilane Dantas (costureira): 
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A minha história é a história de qualquer brasileiro comum. De 

qualquer brasileiro comum. De qualquer mulher, né? Da mulher 

mãe, da mulher filha, da mulher provedora, da mulher 

trabalhadora, da mulher que não quer se acomodar, da mulher 

que tem momentos de tristeza sim, por que não? Mas que amanhã 

acorda acreditando em posso, eu vou conseguir.  

 

 
Jingle eleitoral 2 – Queremos mulheres 

 

Mulheres são fortalezas divinas 

são belas bailarinas 

são preto no branco 

guerreiras de fé 

mulher 

mulheres são pulsos firmes 

mas com a voz e o amor de mãe 

são predestinadas a vencer 

assim é a mulher 

contra a insegurança                          

a favor do Brasil 

mulheres 

a favor da ordem 

a favor do progresso 

queremos mulheres.                                      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 4 – Cena entre mãe e filha exibida durante o jingle 
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Narrador: 
Hoje mulheres e homens trabalham lado a lado ajudando a 
construir um novo Brasil. Um país que com Lula e Dilma está 
aproveitando todo o seu potencial e vivendo uma das maiores 
mudanças de sua história [...]. 
 
Dilma: 
O Brasil avançou porque soube derrubar velhos tabus e 
construir novos caminhos. Por exemplo, provamos que é possível 
crescer e ao mesmo tempo distribuir renda. Que é possível diminuir 
a desigualdade entre as pessoas e entre as regiões. Que é possível 
governar para todos. É hora de avançar neste caminho para que 
todas as brasileiras e brasileiros, sem exceção, tenham direito a uma 
vida melhor. 

 

Tomando-se o depoimento da costureira, percebe-se uma profusão de 

identidades em relação ao ser mulher. Ela deixa explícito que assume variadas 

identidades nos mais variados contextos de significação, o que confirma a ideia de 

que a identidade de um sujeito se define num processo contínuo, fazendo assumir 

identidades diferentes em diferentes contextos (HALL, 2000). A mulher é mãe, filha, 

provedora, trabalhadora, ou seja, assume variadas identidades que se 

complementam e, por vezes, se contradizem, num deslocamento contínuo de 

identificações. 

O jingle Queremos Mulheres só vem corroborar o depoimento de Marilane 

Dantas. São diversas identificações relacionadas à mulher. A mulher é fortaleza 

divina, um misto de pessoa forte permeada pela religiosidade, característica também 

ratificada pelo verso que se segue: “guerreiras de fé”. O jingle também identifica as 

mulheres como seres de pulso firme, sem deixar de pôr em evidência o papel da 

maternidade: “mas com a voz e o amor de mãe”. A conjunção adversativa mas, 

inclusive, deixa explícita a relação de oposição entre ter o pulso firme e ser mãe. 

São, nesse caso, duas identidades que se contradizem, porém dão equilíbrio à 

mulher. Ter o pulso firme se torna ameno quando a mulher exerce a maternidade, 

que, de acordo com as diversas vozes sociais que atravessam a materialidade 

linguística em análise, a torna mais sensível e afetuosa. Essa tendência à 

essencialização das identidades também fica clara no verso que coloca as mulheres 

como sendo predestinadas a vencer, uma vez que a predestinação remete a uma 

pré-fixação de identidades. 
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A fala do narrador aponta para o fato de que homens e mulheres convivem 

juntos nos diversos ambientes de trabalho, remetendo à parceria entre Lula e Dilma, 

que se deu durante o governo Lula e se intensifica ao longo da campanha eleitoral. 

O início da fala de Dilma é o arremate entre os discursos que vêm sendo postos 

nesse fragmento do programa, pois, ao falar em “derrubar velhos tabus e construir 

novos caminhos”, embora a candidata dê como exemplo as questões econômica e 

social, seu discurso aponta para a entrada da mulher no campo da política, o que 

até hoje ocorre de maneira muito tímida, sendo ela a pessoa a construir o novo 

caminho, de se tornar a primeira mulher a ser eleita presidente da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 5 – a) 1ª cena do Fragmento 2; e b) última cena do Fragmento 2, que relata a 

história de pioneirismo da candidata Dilma  

 

 

Fragmento 2: 04’58’’ a 5’26’’ 

Narrador: 

Dilma foi a primeira mulher a ser Secretária de Finanças de Porto 

Alegre e Secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Foi a 

primeira mulher a ser Ministra de Minas e Energia e a presidir o 

Conselho de Administração da Petrobras. E graças à sua 

competência se tornou a primeira mulher a ser Ministra-chefe da 

Casa Civil, o cargo mais importante do governo depois do 

presidente. Quem tem uma biografia dessas tem tudo para ser a 

primeira presidente do Brasil. 

 

Nesse fragmento, o narrador faz um breve relato da história de pioneirismo 

que marca a vida da candidata Dilma Rousseff. Bakhtin (2010b) coloca que o 

cronotopo é uma unidade utilizada para apreender as diversas formas pelas quais se 
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pode compreender a relação das pessoas com seu mundo, dentro de um espaço e 

num momento específico do tempo. Com base nisso, podemos afirmar que o 

cronotopo dominante, englobador, que representa a candidata Dilma no contexto da 

campanha eleitoral para presidente da República em 2010 é o cronotopo do 

pioneirismo. Com ele, como coloca Bakhtin (2010b), outro cronotopos podem se 

relacionar, mas é ele, o cronotopo englobador, que nos possibilita compreender a 

complexa relação entre vida e discurso no caso específico da candidata Dilma.  

Nesse vídeo, a propaganda da candidata Dilma reporta-se às mulheres, de 

uma maneira geral. Durante a campanha, pesquisas de intenção de voto mostram 

que a candidata perde a eleição entre as mulheres; isso faz com que a propaganda 

petista explore ainda mais as questões relacionadas ao gênero. Desde o 

depoimento de Marilane Dantas, que inicia a propaganda, até a biografia de Dilma, 

os discursos convergem para a identificação da candidata Dilma Rousseff com o 

eleitorado feminino. As identidades que emergem desses discursos mantêm uma 

relação de proximidade entre a candidata e as mulheres brasileiras, servem de 

ponte de identificação entre Dilma e as potenciais eleitoras. Ao dar voz a uma 

mulher comum, que se coloca como mãe, filha, provedora, trabalhadora, nota-se o 

objetivo de estabelecer um elo entre as eleitoras, pessoas comuns, e a candidata, 

que também se identifica como mãe, filha, conforme podemos perceber no discurso 

de Dilma veiculado já na primeira proganda exibida na TV, e no fragmento desse 

vídeo, em que é narrada a história profissional da ex-ministra, deixando clara sua 

identidade de mulher provedora e trabalhadora.  

As relações dialógicas que se etabelecem entre as construções discursivas 

sobre as identidades evidenciadas nesse enunciado fazem emergir o sujeito social 

indeterminado, que Lipovetsky (2000) denomina de mulher indeterminada, aquela 

que se encontra no entremeio da descontinuidade e da continuidade, aquela que 

invadiu o mercado de trabalho, mas não deixou de (se) pertencer ao interior do lar. 

Tais identidades também se encontram no jingle veiculado nessa 

propaganda; elas estão no centro de um diálogo vivo e intenso. Conforme a teoria 

bakhtiniana, todo enunciado aponta para outros discursos, já-ditos, e antecipa 

resposta a discursos que surgirão. Os já-ditos para os quais apontam o discurso 

veiculado pelo jingle são os discursos que trazem à tona a imagem da mulher como 

ser forte, desconstruindo a imagem de sexo frágil, e que a colocam numa 

proximidade com a religião, sempre enfatizando a identidade de mãe, pois é isso 
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que a torna sensível e afetuosa. Assim como o depoimento da costureira, o jingle 

também tem o objetivo de estreitar a identificação da candidata com as eleitoras. É 

importante ressaltar também o diálogo entre esse enunciado com discursos 

midiáticos que colocam Dilma como uma mulher mandona, exigente, muito dura nas 

suas colocações e na sua forma de trabalhar. Contudo, diante do que foi colocado 

pelo jingle, o fato dela ter pulso firme se torna mais ameno em função dela ser mãe, 

o que é ratificado pela imagem do abraço entre mãe e filha na Imagem 4. Vemos, 

portanto, uma profusão de identidades, mas também de estereótipos que tentam 

associar as mulheres com a candidata petista.       

 
 
 
Vídeo 5 – 07/09 – Noite, duração: 10’40’’ 
 
Fragmento 1: 02’12’’ a 05’16’’ 

Narradora:  

No bairro de Guajuviras, um dos maiores de Canoas, o PRONASCI 

chegou com as Mulheres da Paz, um programa que forma líderes 

comunitárias para atuar como pacificadoras nos seus bairros. Elas 

dialogam com os moradores buscando solucionar problemas 

envolvendo desde a violência doméstica até o uso de drogas. 

Osmarina de Oliveira (Participante do programa): 

Nós vamos na periferia, nós vamos caminhar, nós vamos procurar o 

problema. E vamos juntas tentar amenizar e com certeza terminar 

muitos problemas. 

Narradora:  

A massoterapeuta Eronita Nunes é uma das Mulheres da Paz de 

Guajuviras. Ela encontrou no grupo a força que buscava quando seu 

filho mais velho se viciou no crack.  

Eronita Nunes: 

Se existissem Mulheres da Paz ou outros projetos que possam 

reunir ali, explicar e pedir ajuda pra socorrer esses jovens, sabe? Se 

existisse antes talvez tivesse salvado meu filho. 

Dilma: 

Eu vim a Canoas para dizer a D. Eronita e às mães de todo 

Brasil que mantenham a fé. Caso eu seja eleita, meu governo vai 
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apoiar fortemente programas como o Mulheres da Paz. Vamos lutar 

sem trégua contra as drogas. [...] Talvez só as mulheres e as mães 

tenham essa força porque mãe vai até o fim pra salvar seu filho, 

né? Toda mãe faz isso. 

 

Participante do programa: 

A mãe, eu acredito pelo exemplo da minha mãe que ela passaria 

fome, mas não deixaria nós. A gente tá sempre querendo 

cuidar, agradar ... 

Dilma:  

Proteger.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 – Dilma em reunião com as participantes do programa Mulheres da Paz 

[...] 
Dilma:  
O crack é um crime contra as pessoas, contra a juventude, contra o 

Brasil. Para vencê-lo, precisamos de três coisas: autoridade, carinho 

e apoio. Apoio para impedir que mais jovens caiam nessa armadilha. 

Carinho para cuidar dos que precisam se libertar do vício. 

Autoridade para combater e derrotar os traficantes. Nós, brasileiros 

e brasileiras, vamos vencer essa luta. E nós, mães brasileiras, 

vamos estar na linha de frente.  

 

Nesse fragmento, a propaganda da candidata Dilma apresenta o programa 

Mulheres da Paz, ligado ao Pronasci – Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania.  Esse programa, cujas participantes são só mulheres, visa formar 

líderes comunitárias para atuar como pacificadoras nos seus bairros, buscando 
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solucionar problemas como a violência doméstica e o uso de drogas. O vídeo mostra 

como as mulheres participantes atuam no programa e mostra ainda uma reunião 

entre elas e a candidata a presidente. A primeira fala de Dilma dirige-se a uma das 

participantes do programa, cujo filho esteve envolvido com drogas, e às mães de 

todo Brasil. Ela pede que todas tenham fé, o que já preconiza uma possível 

identificação da mulher com a religiosidade. Durante o período eleitoral, algumas 

igrejas evangélicas e alguns setores da Igreja Católica se mobilizaram junto aos 

seus fiéis para pedir que não votassem em Dilma, por ser ela, segundo o discurso 

desses religiosos, uma pessoa sem crença em Deus e a favor do aborto. De acordo 

com a perspectiva bakhtiniana, dizer é tomar uma posição, é posicionar-se diante de 

outras posições; diante disso, trazer à tona a palavra fé aponta para uma construção 

discursiva de uma identidade próxima da religiosidade, na crença em um ser 

superior.  

Ainda na fala da candidata, percebe-se a construção de uma identidade 

feminina relacionada à maternidade – Talvez só as mulheres e as mães tenham 

essa força porque mãe vai até o fim pra salvar seu filho, né? Toda mãe faz isso. 

Quando diz “só as mulheres e as mães”, há uma identificação quase obrigatória 

entre ser mulher e ser mãe, o que nos leva a entender, com base nessa construção 

discursiva, que a esfera privada, o espaço da família, onde a mulher vivencia a 

maternidade, é constitutivo do gênero feminino. Ainda que as mulheres tenham 

quebrado tabus, rompido barreiras até bem pouco tempo intransponíveis, as vozes 

sociais que atravessam esse dizer apontam para uma construção da identidade de 

gênero muito próxima da esposa-mãe-dona-de-casa.   

Ademais, percebe-se, como se deu nos vídeos analisados anteriormente, 

uma tendência muito forte de construção da identidade numa perspectiva 

essencialista. É o que demonstra a fala de Dilma quando diz: porque mãe vai até o 

fim pra salvar seu filho, né? Toda mãe faz isso. Uma posição essencialista, que se 

fundamenta na vertente histórico-cultural, segundo a qual a identidade se constrói na 

verdade da tradição (WOODWARD, 2012). Tal construção discursiva da identidade 

feminina é corroborada pelo depoimento de uma das participantes do programa: A 

mãe, eu acredito pelo exemplo da minha mãe que ela passaria fome, mas não 

deixaria nós. A gente tá sempre querendo cuidar, agradar ... E a própria Dilma 

finaliza com o verbo proteger.  
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As relações dialógicas que se estabelecem nos discursos sobre a identidade 

da mulher nesse fragmento apontam para a construção identitária feminina num viés 

tradicional e estereotipado, em que as mulheres, todas elas, são representadas 

como sendo a força da família, que destina sua vida à sagração do lar, que luta, 

cuida, protege e se sacrifica para resguardar o ninho.   

 

Vídeo 6 – 09/09 – Noite, duração: 10’40’’ 
 
Fragmento 1: 07’34’’ a 07’55’’ 
                            Mestre Rosemiro (oleiro do Pará): 

Hoje nós temos a mulher dentro da política, falta uma mulher 

presidente. Porque a mulher, mãe, ela é dona de casa. E é muito 

dedicada e o Lula jamais iria colocar a responsabilidade que ele tem 

como presidente na mão de uma pessoa que ele não conhecesse. 

Então, o trabalho vai continuar, porque o governo da Dilma vai ser 

parecido com o governo do Lula. 

 

O fragmento analisado nesse vídeo apresenta o depoimento de um possível 

eleitor oriundo da região Norte do país. Em sua fala, ele ressalta o fato da mulher ter 

conseguido se colocar no cenário político, porém, para que se consolide tal feito, 

faz-se necessário uma mulher presidente, nesse caso Dilma Rousseff. É 

interessante destacarmos a justificativa presente no depoimento de Mestre 

Rosemiro, o motivo pelo qual o Brasil merece ter uma mulher chefiando o Poder 

Executivo. A conjunção explicativa que inicia o segundo período da fala do eleitor 

introduz tal explicação: Porque a mulher, mãe, ela é dona de casa. E é muito 

dedicada [...]. Vemos uma construção identitária em plena consonância com os 

discursos veiculados ao longo dos vídeos do Horário Eleitoral Gratuito da candidata 

petista.  

A mulher, que é mãe, é dedicada, são aspectos da identidade de gênero 

postos em relevo na propaganda. As vozes sociais que emergem da materialidade 

linguística apontam para relações de sentido que predeterminam a identidade da 

mulher, traçando uma rota na sua existência, a qual necessariamente põe mulher → 

mãe → dona-de-casa como sendo o caminho que todas as mulheres devem 

percorrer para serem reconhecidas enquanto sujeito social. As relações dialógicas 

que se estabelecem nessa construção discursiva convergem para uma posição-de-
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sujeito de uma mulher que se candidata a presidente da República e é avaliada pelo 

seu eleitor, prioritariamente, pelo fato de ser mãe e dona de casa.  

No eixo axiológico em que se constrói a identidade da candidata petista, 

podemos perceber os índices de valor positivo recaindo sobre a maternidade e a 

função de dona de casa, demonstrando uma apreciação negativa em relação a 

mulheres que não são mães nem donas de casa. Afinal, a identidade é relacional 

(WOODWARD, 2012), e dela emergem processos de exclusão/inclusão, operações 

que sempre estão presentes quando se afirma uma identidade e marca-se uma 

diferença: “a identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre 

quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está 

excluído” (SILVA, 2000, p. 82).  

 

Vídeo 7 – 16/09 – Tarde, duração: 10’40’’ 

 

Fragmento 1: 0’12 a 3’42’’ 

Narrador: 

Há um movimento novo no Brasil. Uma onda que passa por todas as 

regiões, por todas as cidades, espalhando energia, confiança, fé e 

esperança. É como se todo o país estivesse se unindo para dizer 

que sim: o Brasil quer seguir mudando. E, para isso, vai eleger 

a nossa primeira mulher presidente: Dilma Rousseff. 

[...] 

Quebrar tabus, vencer barreiras e preconceitos. Tem sido assim 

toda a vida de Dilma. Nascida em Belo Horizonte, ela iniciou sua 

trajetória política e administrativa no Rio Grande do Sul, onde se 

torna a primeira mulher Secretária de Finanças da Prefeitura de 

Porto Alegre e, depois, a primeira mulher Secretária de Minas e 

Energia do governo gaúcho. 

Olívio Dutra (ex-governador do Rio Grande do Sul): 

A Dilma tem a sensibilidade à flor da pele e tem também 

objetividade e uma capacidade muito grande de compreender 

ritmos diferenciados de uma equipe que tem que atuar em conjunto 

pra alcançar um objetivo. 

Narrador: 
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Graças ao trabalho de Dilma, o Rio Grande se livra do racionamento 

de energia que parou o país naquela época. E Lula, recém-eleito 

presidente, quis conhecê-la. 

Lula: 

Um belo dia, em 2002, entra na minha sala uma mulher, com laptop 

na mão. Era a Secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul 

e nós fizemos aquela reunião. Quando terminou a reunião, me veio 

na cabeça a certeza de que eu tinha encontrado a pessoa certa para 

o lugar certo. Ou seja, em apenas uma reunião a Dilma conseguiu 

me convencer que eu já tinha a Ministra de Minas e Energia. 

Narrador: 

Dilma se torna então a primeira mulher Ministra de Minas e Energia 

e a primeira a presidir o Conselho de Administração da Petrobras. 

Depois, a primeira a assumir a chefia da Casa Civil. Ela coordena 

todo o ministério nesse cargo que é o mais importante do governo 

depois do presidente. Dilma também coordenou programas como o 

Luz para Todos, o PAC e o Minha Casa, Minha Vida, que ajudam a 

construir um Brasil melhor. 

Rubens Menin (Empresário da Construção Civil): 

O que me impressionou muito na ministra Dilma foi quando eu 

trabalhei junto com ela no programa Minha Casa, Minha Vida, o 

quanto ela conhece do Brasil, o quanto ela conhece dos 

problemas brasileiros. Hoje nós temos ferramentas para lutar 

contra o déficit habitacional brasileiro, que é enorme. E esse projeto 

já é um sucesso e mudou a vida da indústria da construção civil no 

Brasil. O trabalho de Dilma também ajuda a reativar a indústria naval 

brasileira que estava praticamente falida e hoje já é uma das 

maiores do mundo. 

Ariovaldo Rocha (Pres. do Sindicato Nacional da Indústria da 

Construção Naval):  

No dia 03 de fevereiro de 2003 eu tive o prazer de conhecê-la. É 

uma pessoa altamente técnica, altamente gestora. Sabe o que 

quer e sabe o que o país precisa. Eu não sou partidário, posso falar 
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tranquilamente: nós vamos ter uma excelente presidente da 

República. 

Narrador:  

Dilma é assim: um exemplo de competência, sensibilidade e 

honestidade. A pessoa certa, na hora certa, para manter o Brasil no 

rumo certo. 

 

No início do vídeo, o narrador fala sobre um movimento de mudança que 

toma conta do país. Essa mudança não diz respeito à mudança de governo, uma 

vez que Dilma é a candidata do governo, mas refere-se à possibilidade de uma 

mulher poder chegar ao cargo mais importante do país, feito inédito em mais de 

duzentos anos de República. Embora seja a candidata da situação, a palavra 

mudança na propaganda de Dilma é valorada positivamente, a carga axiológica que 

atravessa esse dizer aponta para uma mudança de paradigma em que uma mulher 

terá a chance de governar o país pela primeira vez, o que traz à tona, mais uma vez, 

o cronotopo do pioneirismo (Quebrar tabus, vencer barreiras e preconceitos. Tem 

sido assim toda a vida de Dilma), representativo das relações históricas, biográficas 

e sociais da candidata.  

 A retomada da biografia de Dilma, contando com depoimentos do então 

presidente da República, de empresários e políticos relatando a convivência com a 

candidata e suas qualidades enquanto gestora, é uma volta a discursos de 

construção da identidade da candidata técnica, gestora, profissional, competente. 

Nesse sentido, as reais capacidades que alguém precisa para presidir um país são 

postas em relevo – gestão, liderança, competência, objetividade, honestidade, 

conhecimento dos problemas –, e a sensibilidade se fazendo presente para 

equilibrar esses aspectos identitários mais próximos da racionalidade.  

 

 

Vídeo 8 – 18/09 – Noite, duração: 10’40’’ 

 

Fragmento 1: 8’34’’ a 9’02’’ 

Narrador:  

Foi com determinação que Dilma se tornou a primeira mulher a ser 

Secretária de Finanças. Foi com inteligência que Dilma livrou o Rio 
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Grande do Sul do apagão do FHC. Foi com sensibilidade que Dilma 

criou o Luz para Todos, beneficiando mais de 12 milhões de 

brasileiros. Foi com competência que Dilma coordenou o PAC e o 

Minha Casa, Minha Vida. Foi com liderança que Dilma coordenou 

todos os ministérios e ajudou Lula a colocar o Brasil no rumo certo. 

Dilma, uma mulher com as qualidades que o Brasil precisa para 

seguir mudando. 

   

 
 

Imagem 7 – Acróstico com as qualidades da candidata Dilma Rousseff 

 

Nesse fragmento, que se encerra com um acróstico apresentando as 

qualidades da candidata do PT, percebe-se, como no vídeo anterior, que o discurso 

de construção da identidade de Dilma aponta para um sujeito social que reúne 

aspectos importantes da identidade de alguém que se propõe a ser presidente da 

República. A fala do narrador, que inicia o trecho, retoma aspectos biográficos de 

Dilma e de sua atuação no governo Lula: a determinação a levou a ser a primeira 

mulher Secretária de Finanças; a inteligência foi o que lhe fez pensar uma solução 

para livrar o RS do apagão de FHC; a sensibilidade para criar programas sociais de 

grande alcance; a competência para coordenar programas importantes do Governo 

Federal; e a liderança para coordenar os ministérios como Ministra-chefe da Casa 

Civil e auxiliar Lula na condução do país. 

Essa construção identitária vai de encontro a outros discursos que perfilam a 

identidade da candidata, presentes em vídeos anteriores, os quais priorizam 

posturas essencialistas que colocam a mulher em processos de identificação com a 

maternidade, a afetividade, a emoção. Nesse sentido, percebe-se que a identidade 
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do sujeito é formada e transformada num processo contínuo, o que o faz assumir 

identidades diferentes em diferentes contextos (HALL, 2000).  

                                                

Vídeo 9 – 30/09 – Noite, duração: 10’40’’ 

 

Fragmento 1: 08’08’’ a 09’10’’ 

Lula:  

Você que acredita em mim e acha bom o meu governo, não tenha 

dúvida, vote na Dilma. Igual a mim, a Dilma gosta dos pobres, 

respeita a vida, a paz, a liberdade e as religiões. Votar na Dilma é 

votar em mim com a certeza de um governo ainda melhor. Hoje o 

Brasil está em outro patamar. O governo trabalha com velocidade e 

com Dilma nada vai parar. Ela é a certeza do Brasil seguir mudando. 

Dilma: 

Neste final de campanha, agradeço de coração o apoio e a 

confiança do presidente Lula e de todos vocês e renovo meu 

compromisso de se eleita governar com paz, amor e 

serenidade. Defender a democracia e a liberdade. De respeitar a 

fé, as religiões e as convicções das pessoas. De lutar para que o 

Brasil se torne um país de classe média com oportunidades para 

todos. Em suma, continuar e aperfeiçoar o grande trabalho do 

presidente Lula. 

 

Este é o último vídeo de propaganda do Horário Eleitoral Gratuito veiculado 

pela TV relativo ao 1º turno da campanha. Nesse fragmento, o presidente Lula, cabo 

eleitoral mais importante da candidata petista, pede voto para Dilma e, mais uma 

vez, estabelece uma identificação com ela: o gosto pelos pobres, o respeito à vida, à 

paz, à liberdade e às religiões. Em sua fala, Dilma reitera essa identificação 

assumindo o compromisso de [...] governar com paz, amor e serenidade. Defender a 

democracia e a liberdade. De respeitar a fé, as religiões e as convicções das 

pessoas.  

Na visão bakhtiniana acerca da linguagem, todo dizer está inserido numa 

grande discussão: “ele responde ao já-dito, refuta, confirma, antecipa respostas e 

objeções potenciais, procura apoio etc.” (FARACO, 2006, p. 57). Tanto a fala de Lula 
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como a de Dilma estão respondendo a discursos veiculados pelos adversários e por 

grupos religiosos radicais segundo os quais a candidata não era crente em Deus, 

não professava nenhuma religião e era a favor do aborto. Nesse momento da 

campanha, iniciou-se uma verdadeira guerra de cunho moral e religioso envolvendo 

a fé dos candidatos e o posicionamento deles a respeito de temas polêmicos. Os 

dizeres de Lula e Dilma respondem a esses já-ditos, ao mesmo tempo em que 

antecipam respostas a futuros enunciados que venham a surgir nesse elo discursivo.  

Às identidades de mulher, mãe, dona de casa, gestora, competente são 

acrescidas da fé religiosa, do respeito à vida (contra o aborto), da serenidade. A 

construção da identidade de Dilma Rousseff vai se dando num processo contínuo, 

sendo diferentemente posicionada pelas diferentes expectativas e restrições sociais 

(WOODWARD, 2012).  

 

 

2º turno das eleições presidenciais 
 
Vídeo 1 – 08/10 – Tarde, duração: 10’00’’ 
 
Fragmento 1: 0’03’’ a 05’37’’ 

Narrador:  

O Brasil já teve 35 presidentes da República e destes 35, todos 

foram homens. Homens de todas as origens. Militares, fazendeiros, 

empresários, políticos. Mas, entre todos eles somente um veio do 

povo: Luís Inácio Lula da Silva, o primeiro operário presidente do 

Brasil. E o que um operário entendia de presidência? Tudo. Porque 

ele entendia de gente. É por isso que agora as pessoas querem 

sonhar de novo e querem eleger uma brasileira para a presidência. 

Experimentar um olhar feminino cuidando de nossas crianças. 

Experimentar um jeito ainda mais sensível de governar. O Brasil 

está querendo fazer história mais uma vez. 

Dilma: 

Em nome de todas as mulheres do Brasil, em especial da minha 

mãe e da minha filha... 

[Falas de Dilma e do narrador se interpõem.] 

Narrador:  

Está nas nossas mãos eleger a primeira mulher presidente do país. 
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Imagem 8 – Cenas de eleitores aclamando a candidata 

 

[Nesse momento, novamente é apresentada ao telespectador a 

biografia de Dilma Rousseff, tal como fora exibida no primeiro 

programa do 1º turno, sempre com ênfase no pioneirismo como 

sendo a marca de sua trajetória de vida.] 

Dilma:  

Tinha certas áreas que era como se estivesse escrito na porta: 

“vedada a entrada de mulheres”. Porque também tem o 

estereótipo, né? Frágil e meiga. A gente é frágil e meiga, mas 

não é só frágil e meiga. Somos capazes de decidir, temos 

posição, somos assertivas.  

Narrador: 

Assim é Dilma, uma mulher mãe e avó, movida pela 

determinação, pelo pioneirismo que marcou todos os seus 

passos. Com ela, fica a certeza: o Brasil vai eleger sua primeira 

mulher presidente para seguir mudando e se transformando num 

país cada vez melhor para todos. 

 

Nesse trecho do primeiro programa do 2º turno das eleições presidenciais, o 

narrador faz um resgate do perfil dos presidentes que governaram o país até então. 

Todos homens e, antes de Lula, nenhum deles de origem operária, o que demonstra 

uma ruptura com a tradição. Assim, eleger uma mulher, a primeira, depois de 35 
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presidentes também aponta para a ruptura com a tradição. Esse dizer coloca as 

imagens de Dilma e Lula no mesmo eixo axiológico que imprime um valor positivo à 

palavra mudança, ainda que ambos sejam representantes do atual governo. 

A construção identitária da candidata na fala do narrador está ligada a uma 

identidade de gênero que aponta para estereótipos sobre o que é ser mulher – 

Experimentar um olhar feminino cuidando de nossas crianças. Experimentar um jeito 

ainda mais sensível de governar. As relações de sentido que emergem desse 

discurso demonstram que ser mulher está ligado necessariamente ao cuidado com 

as crianças, ao exercício da maternidade; logo, percebe-se uma posição 

essencialista sobre a identidade feminina, já que, de acordo com esse dizer, só o 

fato de ser mulher já traz em si características como ser cuidadosa para com as 

crianças e ser sensível na administração de um lar, ou de um país. Isso vai de 

encontro ao que os Estudos Culturais compreendem sobre como se dá a construção 

identitária de um sujeito, a qual, segundo essa corrente de estudos, ocorre num 

processo contínuo, marcado pela história: “o próprio processo de identificação, 

através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 

provisório, variável e problemático” (HALL, 2000, p.12). 

Destarte, as vozes sociais que emergem desse dizer – o olhar feminino 

cuidando de nossas crianças – trazem à tona juízos de valor que marcam a história 

da mulher como o ser do lar, que cuida dos filhos, da família, com sensibilidade para 

resolver os problemas de casa, aquela que sacrifica sua vida pela sagração da 

família; segundo Lipovetsky (2000), a mulher de interior.  

A fala de Dilma, quando relata sobre as áreas de mais difícil acesso para as 

mulheres, coloca uma questão que parece incomodá-la: os estereótipos em torno do 

feminino. Como se todas as mulheres fossem obrigatoriamente frágeis e meigas, 

Dilma, em sua fala, timidamente, tenta desconstruir esse estereótipo, no entanto, ao 

invés disso, ela o corrobora, uma vez que diz: A gente é frágil e meiga, mas não é só 

frágil e meiga. Somos capazes de decidir, temos posição, somos assertivas. Ser 

frágil e meiga é condição para ser mulher. Nesse dizer, as vozes sociais atuam 

numa perspectiva de essencialização da construção identitária feminina, o que 

ocorre em dissonância com as ideias feministas sobre a representação da mulher, a 

qual está longe de ser um sujeito uno.   

O fragmento finaliza com a fala do narrador, que arremata a construção 

identitária da candidata com o seguinte dizer: Assim é Dilma, uma mulher mãe e 
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avó, movida pela determinação, pelo pioneirismo que marcou todos os seus passos. 

Vemos nesse trecho que, mais uma vez, a construção do feminino associada ao ser 

mãe e avó aparece como ponto mais relevante da identidade de um sujeito social 

que se propõe a ser presidente da República.  As relações dialógicas que se 

estabelecem entre os discursos veiculados nesse fragmento apontam para uma 

representação do feminino muito próxima do conservadorismo, da cultura patriarcal 

que há muito tempo prefixou o lugar da mulher na sociedade, e, muito embora esse 

lugar tenha se modificado aos poucos em função da revolução feminista, a mulher 

ainda é julgada positivamente se exerce esses papéis predeterminados pelo 

patriarcado; por outro lado, negativamente se rompe com essa tradição.   

 
Vídeo 2 – 12/10 – Noite, duração: 10’00’’ 
 
Fragmento 1: 0’16’’ a 01’08’’ 

Narrador: 

A visão da mulher é capaz de mudar muita coisa. Da mulher 

mãe. Da mulher avó. Da mulher que respeita a vida. Da mulher 

que percorre o mundo divulgando o nosso país. Da mulher que, 

coordenando todos os ministérios do governo Lula, pensou em 

primeiro lugar na família. E assim, criou o Luz para Todos, que 

iluminou milhões de casas Brasil afora. Fortaleceu o Bolsa Família, 

que levou comida a tanta gente. Coordenou o programa Minha 

Casa, Minha Vida, que está realizando o sonho da casa própria de 

milhares de famílias. E levou em frente o Programa de Aceleração 

do Crescimento, o PAC, que gerou milhares de empregos e 

devolveu a dignidade a tantos lares. Essa é Dilma, que com a força 

e a fé da mulher vai fazer o Brasil seguir mudando. 
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Imagem 9 – Dilma em encontro com o Papa Bento XVI 

 
No fragmento que praticamente dá início a este vídeo, vemos a recorrência 

de aspectos da construção identitária da candidata petista já amiúde veiculados em 

outras propagandas do Horário Eleitoral Gratuito. A mulher mãe, avó, que coordena 

todos os ministérios, que viaja o mundo, no entanto temos nesse dizer um dado que 

acrescenta à identidade da candidata o viés religioso e de posicionamento acerca de 

temas polêmicos, como o aborto. Com base na compreensão bakhtiniana de 

linguagem, dizer é tomar uma posição social avaliativa, é posicionar-se diante de 

outras posições, enunciar é responder e se colocar para uma resposta. Dessa 

forma, esse dizer está inserido numa grande discussão acerca da religiosidade da 

candidata, que foi taxada de ateia e de ser a favor do aborto durante a campanha.  

Nesse sentido, percebe-se o ressoar de vozes sociais que apontam para um 

posicionamento contrário ao aborto e, portanto, próximo do discurso religioso, 

posicionamento este que será ratificado pela imagem em que Dilma aparece 

recebendo bênçãos papais. Assim, tal enunciado se coloca numa atitude responsiva 

de objeção aos enunciados que atribuem à candidata uma posição de ser “a favor 

da morte de criancinhas”, frase proferida pela esposa de seu adversário, Mônica 

Serra, em relação a Dilma; e, ainda, àqueles que questionam a possível falta de 

prática religiosa da petista.  

Outro dado importante nesse dizer é a menção que se faz à Dilma sobre 

pensar em primeiro lugar na família. De acordo com a fala do narrador, quando 

ministra, Dilma, coordenando todos os ministérios do governo Lula, pensou em 

primeiro lugar na família. Assim como o tema do aborto, Dilma, enquanto candidata, 

foi pressionada por setores conservadores da sociedade, especialmente ligados a 

grupos religiosos, a se posicionar sobre a união civil entre pessoas de mesmo sexo, 

a chamada união homoafetiva. É possível perceber que as relações dialógicas 

estabelecidas por meio das vozes sociais que emergem desse dizer ratificam a 
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imagem da família tradicional, nuclear, composta por pai, mãe e filhos, colocando-se 

numa atitude responsiva em relação aos discursos que questionam a imagem da 

candidata em relação a temas polêmicos. Nesse sentido, o posicionamento 

axiológico da candidata fundamenta-se no discurso da tradição em relação a esses 

temas, sempre ratificado pela linguagem não-verbal (Imagens 9 e 10), ainda que seu 

partido esteja historicamente associado a ideias e práticas mais liberais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 – Dilma Rousseff com uma família beneficiária do programa Minha 
Casa, Minha Vida 

 

Tais aspectos identitários ressaltados neste fragmento vêm somar com os 

aspectos da identidade da candidata já postos em evidência. As identidades de mãe, 

de avó, de dona de casa, e agora de mulher religiosa, contrária ao aborto, 

complementam-se e são ressaltadas na construção identitária da candidata, uma 

vez que a visão da mulher é capaz de mudar muita coisa. A seguinte colocação – 

Essa é Dilma, que com a força e a fé da mulher vai fazer o Brasil seguir mudando – 

atribui à mulher uma força e uma fé que lhe seriam inerentes, numa perspectiva 

essencialista de compreensão da identidade. Diante da pressão de grupos religiosos 

em torno dessa questão, a candidata é levada a assumir outras identidades; isso 

mostra que cada tipo de tempo-espaço axiologizado revela um sujeito diferente, 

heterogêneo, inacabado (ALVES, 2012). 

 
 
Fragmento 2: 08’55’’ a 08’29’’ 

 

Dilma:  
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Hoje é um dia especial. É o Dia da Criança e de Nossa Senhora 

Aparecida. Dia de graça, agradecimento, fé, esperança e 

reflexão sobre o nosso presente e o nosso futuro. Por isso, 

venho renovar meu compromisso com as crianças do Brasil. O 

compromisso de protegê-las, incentivá-las e dar a elas 

oportunidade para que se tornem cidadãs felizes e plenamente 

realizadas. Renovo meu compromisso com os valores fundamentais 

da solidariedade e da fraternidade [...].  

 

Nesse fragmento, a fala de Dilma está em consonância com os discursos 

que constroem sua identidade veiculados neste programa. Ela faz referência às 

crianças, diz que irá protegê-las, numa forte alusão aos discursos em voga, nessa 

época da campanha, sobre ser a favor do aborto, ou mais ainda, “ser a favor da 

morte de criancinhas”. Também se refere ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, 

inserindo em seu discurso um viés religioso e se colocando responsivamente para o 

embate de vozes sociais que ora apontam para a construção da imagem de uma 

mulher pioneira, que derruba barreiras e vence tabus ao longo da vida, corroendo o 

discurso da tradição, ora apontam para a construção da imagem da mulher, mãe, 

avó, de família tradicional, que é a favor da vida (contra o aborto), que professa uma 

religião, identidades que convergem para o discurso da tradição.  

Nessa convergência e divergência de discursos, a construção identitária da 

candidata se dá no entremeio da continuidade e da descontinuidade, da resistência 

e da ruptura, resultando num contínuo ser que Lipovestsky (2000) denomina de 

mulher indeterminada. 

 

Vídeo 3 – 13/10 – Tarde, duração: 10’00’’ 
 

Fragmento 1: 07’31’’ a 07’45’’ 

Luiz Ferreira (eleitor): 

Quando a gente fala em Dilma, faz lembrar uma Anita Garibaldi, 

faz lembrar uma Madre Tereza de Calcutá, faz lembrar uma 

Joana D’arc. Por quê? Porque todas essas mulheres ficaram pra 

história. Todas essas mulheres ultrapassaram sua época.  
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Nesse fragmento do vídeo, a fala do eleitor traz as figuras de personagens 

femininas que entraram para a história em função de posturas consideradas 

heroicas em relação à época em que viveram, seja pela participação em guerras, 

como é o caso de Anita Garibaldi e Joana D’Arc, seja pela dedicação e altruísmo 

que marcaram a trajetória de Madre Teresa de Calcutá. Ao comparar Dilma com 

essas personagens, emerge desse discurso o cronotopo do pioneirismo, o qual está 

relacionado com a transposição de barreiras, de regras que vigoravam na época em 

que elas viveram, mas que foram rompidas e, em função disso, tiveram seus nomes 

marcados na História da humanidade.  

O cronotopo do pioneirismo, que é o cronotopo englobador do fenômeno 

analisado, interage com outros cronotopos, numa relação de atravessamento de 

outros cronotopos, pois, conforme Oliveira (2009, p. 281), “diferentes conceitos de 

tempo e espaço são possíveis porque estão também interligados à experiência 

subjetiva”. Assim, ao trazer para a arena do discurso a imagem de guerreiras que 

lutaram até a morte e de uma missionária que dedicou sua vida aos pobres e 

doentes, outras orientações cronotópicas se revelam na construção discursiva da 

identidade de Dilma, tais como o cronotopo da mulher guerreira, que luta e doa sua 

vida por uma causa maior; e o cronotopo da missionária altruísta, que se dedica 

inteiramente àqueles mais necessitados – os pobres e doentes. Nesse sentido, 

estamos em conformidade com Alves, quando diz que (2012, p. 313) “o homem se 

constitui como heterocronotópico, uma vez que diferentes imagens de si são 

reveladas nos diferentes cronotopos que lhes são constituintes e que são 

constituídos por eles”.    

 

Fragmento 2: 08’33’’ a 10’00’’ 

Narrador: 

Vencer desafios. Quebrar tabus. Tem sido assim toda a vida de 

Dilma. Ela nasceu em Belo Horizonte. Enfrentou e foi presa pela 

ditadura. E recomeçou a vida em Porto Alegre. Se casou, foi mãe e 

se formou em economia. Foi a primeira mulher secretária de 

Finanças da Prefeitura de Porto Alegre e a primeira mulher 

secretária de Minas e Energia do governo gaúcho. Lula reconheceu 

sua competência e ao seu lado Dilma se tornou a primeira mulher a 

assumir o Ministério de Minas e Energia, a presidência do Conselho 



136 

 

de Administração da Petrobras e a chefia da Casa Civil. Ela 

coordenou todo o Ministério e programas como o Luz para Todos, o 

Minha Casa, Minha Vida e o PAC. Percorreu o mundo, sendo 

recebida pelos principais líderes internacionais. E agora nesse 

primeiro turno se tornou a mulher mais votada da nossa 

história. 

Lula: 

Eu digo sem medo de errar, grande parte do sucesso do governo 

está na capacidade de coordenação da companheira Dilma 

Rousseff. Aliás eu vou dizer, acho que não tem hoje no Brasil 

ninguém mais preparado do que a Dilma.   

Narrador: 

Essa é Dilma. Mãe. Avó. Que com a força e a fé da mulher vai 

fazer o Brasil seguir mudando. 

 

No fragmento que encerra esta propaganda, mais uma vez narra-se a 

biografia da candidata, sendo esta introduzida pela seguinte frase: Vencer desafios. 

Quebrar tabus. Tem sido assim toda a vida de Dilma. As relações dialógicas 

estabelecidas por meio das vozes sociais que emergem desse dizer complementam 

o sentido produzido no fragmento anterior, uma vez que é posta em evidência a 

quebra de tabus e barreiras pela qual Dilma teve que passar ao longo da vida. Mais 

uma vez, o cronotopo do pioneirismo marca o eixo axiológico da construção 

identitária da candidata, sendo ratificado pelo fato dela se tornar a mulher mais 

votada da História do Brasil. 

Destaca-se ainda a fala de Lula, que traz um aspecto mais racional na 

construção identitária de uma mulher que pretende ser presidente da República: a 

competência administrativa. Esse traço da identidade de Dilma foi ressaltado em 

outros vídeos de propaganda, não com tanta frequência como outros aspectos 

identitários o foram, e está associado à sua imagem de liderança, de coordenação e 

gerenciamento da máquina pública. Já a fala do narrador encerra a propaganda 

(re)apresentando a candidata: Essa é Dilma. Mãe. Avó. Que com a força e a fé da 

mulher vai fazer o Brasil seguir mudando. Esse dizer reforça as identidades de mãe, 

avó e religiosa evidenciadas neste vídeo e em outros anteriormente analisados, 
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pondo em relevo os aspectos mais importantes, de acordo com os discursos de 

construção da identidade de Dilma veiculados em sua propaganda eleitoral.  

Não obstante estejamos vivenciando “um período histórico caracterizado 

pelo colapso das velhas certezas e pela produção de novas formas de 

posicionamento” (WOODWARD, 2012, p. 25), marcas de uma cultura patriarcal que 

predetermina o lugar da mulher são postas como prioridade na construção da 

identidade de uma candidata a presidente da República, tais como a obrigação em 

ser mãe, avó e praticar uma religião. Ao encerrar o vídeo com esse dizer, 

compreende-se o que é mais valorado positivamente na identidade da candidata 

pela sua propaganda. Não é a competência, a liderança ou a honestidade, aspectos 

muito mais importantes para quem se propõe a ser presidente da República, mas o 

fato de ser mãe, avó e religiosa.   

 

Vídeo 4 – 24/10 – Noite, duração: 10’00’’ 
 

Fragmento 1: 04’21’’ a 05’05’’ 

[Depoimentos de artistas e intelectuais sobre Dilma Rousseff.] 

Leonardo Boff: 

Ela não vem gerenciar um povo, ela vem cuidar do povo. 

Beth Carvalho: 

Mais ainda por ela ser mulher... será a primeira mulher presidente 

do Brasil. 

Alceu Valença: 

É uma grande gestora e ela vai fazer um governo excelente, 

maravilhoso, eu tenho certeza disso. 

Margareth Menezes:  

Eu como mulher quero muito ver uma mulher na presidência da 

República. 

Oscar Niemeyer: 

Ela é competente, ela conhece os problemas do nosso país e, 

principalmente, ela permite a volta do governo do Lula. Fantástico, 

ligado ao povo. 
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Nesta propaganda, há a transmissão do evento no qual centenas de artistas 

e intelectuais pubicamente declaram apoio à candidata petista. Após a transmissão 

do evento, seguem depoimentos de alguns desses participantes sobre a candidata. 

Tais depoimentos trazem à tona diversos construtos identitários já reproduzidos em 

outras propagandas, dos quais podemos destacar, na fala de Leonardo Boff, a 

oposição entre gerenciar e cuidar. Nesse sentido, a identidade que se destaca é a 

de alguém que cuida, retomando implicitamente a identidade materna, em oposição 

a alguém que gerencia, cujo traço mais marcante é a de um técnico, burocrata e 

executor, marcas de uma identidade da qual a propaganda de Dilma tentar 

desvencilhá-la desde o início. O eixo axiológico no qual se situa do verbo cuidar, em 

detrimento do verbo gerenciar, aponta para a construção identitária associada ao 

afeto, à sensibilidade, ao carinho da candidata para com o povo, seria mesmo o que 

se espera de uma mãe.  

Silva (2000, p. 81) afirma que “o poder de definir a identidade e de marcar a 

diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e 

a diferença não são, nunca, inocentes”. Assim, o valor positivo que recai sobre o 

signo cuidar em oposição ao gerenciar mostra a identidade privilegiada para a qual 

convergem os construtos discursivos sobre ela no aliciamento do eleitorado.  A 

natureza social, heteroglótica de todo signo, como compreende Bakhtin 

(VOLOCHINOV, 1995), nos faz perceber que, em relação a uma candidata, mulher, 

o aspecto identitário do cuidado é mais valorado positivamente do que a capacidade 

de gerir administrativamente, em função do lugar social que foi reservado ao 

feminino ao longo da História, especialmente com o advento da burguesia, qual seja 

o de cuidar da família, no interior do lar (LIPOVETSKY, 2000). 

Outras identidades emergem nos depoimentos selecionados, como a 

identidade de gênero (depoimentos de Beth Carvalho e Margareth Menezes) – o fato 

de se ter uma mulher na Presidência – e a da competência (depoimentos de Alceu 

Valença e Oscar Niemeyer). Em relação à identidade de gênero, existe nesse caso 

uma tentativa de estreitamento, de identificação entre a candidata e o eleitorado 

feminino, o qual, segundo pesquisas de intenção de voto, tende a votar 

majoritariamente no candidato adversário, afinal, são duas enunciadoras, mulheres 

públicas, dizendo que querem uma mulher na presidência da República. Outrossim, 

a competência marca a identidade da candidata, que conhece os problemas do 

Brasil e fará um excelente governo. As vozes sociais que dão suporte às relações 
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dialógicas emergentes desse dizer convergem para a produção simbólica e 

discursiva da identidade de uma candidata sensível, afetuosa, porém 

suficientemente técnica para resolver os problemas do Brasil. Dessa forma, é 

perceptível compreender que “as identidades adquirem sentido por meio da 

linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas” 

(WOODWARD, 2012, p. 12).   

 
 
 
 
Vídeo 5 – 29/10 – Noite, duração: 10’00’’ 
 

Fragmento 1: 02’11’’ a 02’45’’ 

Narrador:  

Depois de avançar com o primeiro operário presidente, o Brasil 

quer avançar agora com a primeira mulher presidente. 

Experimentar o olhar feminino cuidando das nossas crianças. 

Experimentar um jeito ainda mais sensível de governar. O Brasil de 

Dilma vai oferecer um futuro de paz e alegria para suas crianças. 

Porque ela sabe: para uma nação ser digna desse nome tem de 

cuidar de suas crianças desde o momento em que cada 

coraçãozinho começa a bater dentro da barriga da mãe. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Imagem 11 – Cena da propaganda no momento em que o narrador fala sobre o cuidado 
com as crianças 

 

Nesse fragmento do último programa do Horário Eleitoral Gratuito veiculado 

pela TV, o qual encerra o 2º turno e a campanha eleitoral para presidente da 
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República em 2010, a fala do narrador novamente vem ressaltar a necessidade de 

eleger a primeira mulher presidente do Brasil, como forma de progredir, de ir 

adiante, em consonância com o que ocorreu na eleição de Lula, primeiro operário 

eleito presidente do Brasil. Tem-se nesse trecho uma tentativa de aproximação entre 

Lula e Dilma, uma maneira de associar a eleição dele com a provável eleição dela.  

As vozes sociais que emergem desse dizer apontam para a necessidade de 

ruptura com ideias conservadoras, na medida em que atribuem valor positivo às 

eleições de um operário para ocupar a cadeira da presidência da República, fato 

inédito até 2002, e de uma mulher, acontecimento inédito até então. No entanto, em 

função do caráter internamente dialogizado de todo dizer, como coloca Bakhtin 

(1990), pode-se perceber a articulação de múltiplas vozes, que se confrontam na 

arena discursiva. Nesse sentido, percebe-se que ressoam da fala do narrador vozes 

sociais que apontam para a ruptura com as ideias conservadoras, de resistência à 

presença da mulher nas esferas públicas da sociedade, bem como vozes sociais 

que reforçam tais ideias, ao reproduzir estereótipos historicamente associados ao 

gênero feminino, como pode-se constatar em: Experimentar o olhar feminino 

cuidando das nossas crianças. Experimentar um jeito ainda mais sensível de 

governar. O cuidado com as crianças e o jeito mais sensível são marcas identitárias 

atribuídas a Dilma ao longo de várias propagandas, remetendo sempre à identidade 

de mãe, de avó, colocadas em evidência nos discursos veiculados pela propaganda 

da candidata ao longo de praticamente toda campanha – o que é reforçado 

exaustivamente pela linguagem não-verbal (Imagem 11). 

É válido ressaltar também o interdiscurso para o qual remete o último trecho 

destacado na fala do narrador: Dilma sabe que tem de cuidar de crianças desde o 

momento em que cada coraçãozinho começa a bater dentro da barriga da mãe. 

Nesse caso, trata-se dos temas polêmicos dos quais foram alvo os candidatos à 

presidência, sobretudo a petista, durante o 2º turno da campanha. Pode-se atribuir a 

esse dizer o sentido de defesa da vida, de negação do aborto, o que reflete o 

posicionamento axiologizado da própria candidata em relação ao tema em questão, 

ao menos no contexto de campanha eleitoral, uma vez que dizer é tomar uma 

posição social avaliativa.  

 

Fragmento 2: 06’03’’a 09’01’’ 

Narrador:  
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O Brasil despertou para suas mulheres e sonha com um país 

sem preconceito, sem discriminação, sem violência doméstica. 

Onde homens e mulheres tenham direitos iguais. 

Dilma: 

As mulheres lutaram muito para conquistar seus direitos, para 

conquistar seu lugar no mercado de trabalho, na arte, no esporte, na 

política. Minha candidatura simboliza essas novas conquistas. 

Caso seja eleita, vou honrar meu compromisso com todas as 

mulheres brasileiras.  

[...] 

Narrador: 

Dilma é a garantia dessa continuidade, com o avanço que o Brasil 

tanto deseja. A mulher que com a sua consciência e 

sensibilidade vai fazer o Brasil bater cada vez mais forte no 

coração de cada brasileiro.   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

                           
Imagem 12 – Última cena da propaganda que encerra a campanha de Dilma Rousseff para 
presidente da República 

 
Na reta final desta propaganda, ressalta-se na fala do narrador ideais 

feministas de igualdade de direitos entre homens e mulheres, o que se reforça na 

fala da candidata, quando diz que sua candidatura representa a luta das mulheres 

pela conquista de direitos, pela possibilidade de ocupar o mercado de trabalho e 

ainda áreas como o esporte, a arte e a política. Paradoxalmente, no último programa 

da campanha eleitoral de Dilma, esses ideais são colocados em evidência; até então 

não havia sido feita referência a eles, do que se pode depreender que na construção 
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identitária da candidata não havia espaço para a identidade de uma mulher 

feminista, que luta pelos direitos iguais entre os gêneros.  

Não obstante o cronotopo do pioneirismo seja a forma pela qual os discursos 

veiculados nas propagandas constroem a relação da candidata com o seu mundo, o 

ideal feminista fica bem distante da construção identitária de Dilma, aparecendo 

muito timidamente somente no último programa do Horário Eleitoral Gratuito, o que 

leva à compreensão de que no eixo axiológico no qual se constrói a identidade da 

candidata ser uma mulher pioneira é mais valorado positivamente em relação a ser 

uma mulher feminista. É, portanto, mais interessante ressaltar identidades mais 

próximas de um discurso patriarcal – Dilma casou-se, tornou-se mãe, avó, cuida da 

família, é sensível – do que identidades que a aproximem de fato da luta das 

mulheres por direitos iguais e por uma sociedade sem discriminação de gênero. No 

embate entre essas identidades, fica evidente qual delas ocupa o lugar hegemônico 

nesse contexto de campanha eleitoral. 

As relações dialógicas que se estabelecem nos fragmentos selecionados 

desta propaganda fundamentam-se em discursos contraditórios acerca do papel da 

mulher política, prestes a se tornar presidente da República. Delas ressoam vozes 

sociais que apontam para a resistência ao discurso da tradição, fundamentado numa 

cultura patriarcal reprodutora de estereótipos e de prefixação do feminino; e para a 

resistência a esses discursos, ao atribuir valor positivo aos ideais feministas de 

igualdade entre os gêneros, ressaltados neste último fragmento.     

 

4.2.2 Rosalba Ciarlini (DEM) 

 

Vídeo 1 – 18/08 – Tarde, duração: 05’50’’ 
 
Fragmento 1: 0’13’’ a 01’08’’ 

Jingle 1 – Rosa que te quero, Rosa 

Rosa que te quero, Rosa 

Rosa que não se cansa, 

Rosa de amor poderosa, 

De raiar a esperança, 

Rosa do novo que avança, 

Rosa que acende o jardim, 

Rosa do povo é mudança, 
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Rosa de você em mim. 

Rosa que é preciso, 

Rosa que não tem fim, 

Rosa do teu sorriso, 

Rosa agora, Rosa sim, 

Rosa do campo, da cidade, 

Rosa da noite, do dia, 

Rosa, flor da liberdade, que exala alegria, 

Rosa de todo lugar, 

Mãe de todas as cores, 

Rosa do chão potiguar, 

Rosa de todas as cores. 

Rosa branca, amarela, 

Rosa, rosa, encarnada, 

No cabelo, na lapela, 

Êta Rosa arretada 

 
 

Um aspecto bastante característico na política norte-rio-grandense é a 

profusão de símbolos: Aluízio Alves (ex-governador e ex-ministro) criou o símbolo do 

galho verde e do bacurau para representar a ele e a seu grupo; a família Maia, 

tradicional grupo político do estado, tem como símbolo a cor vermelha e a ave arara; 

a ex-governadora Wilma de Faria, em todas as campanhas eleitorais que disputou, 

foi simbolizada pela rosa vermelha, símbolo da mulher, delicada, porém guerreira; 

nas campanhas que disputou para a prefeitura de Mossoró, Rosalba Ciarlini também 

explorou um símbolo: a Rosa, que relaciona o início de seu nome ao gênero 

feminino.  

No jingle que praticamente inicia o primeiro programa do Horário Eleitoral 

Gratuito veiculado pela TV da candidata Rosalba Ciarlini, essa profusão de símbolos 

se manifesta de forma ainda mais contundente. Desde as campanhas que disputou 

para a prefeitura de Mossoró (1988, 1996 e 2000), a propaganda de Rosalba vem 

explorando o símbolo da rosa, que remete à mulher guerreira, poderosa, mas que 

cultiva o amor. Nesse fragmento, o símbolo reaparece, fazendo emergir outras 

representações da Rosa, como a esperança e a mudança. Tais substantivos, ao 
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entrarem na materialidade discursiva, apontam para os discursos de oposição aos 

quais a propaganda de Rosalba se filia. Nesse caso, ela é a esperança do Rio 

Grande do Norte poder melhorar porque é a única possibilidade de mudança, de 

ruptura com o grupo que se encontra no poder e que tenta se manter com a 

candidatura à reeleição. 

Pode-se notar que variadas representações da Rosa são mobilizadas nesse 

jingle. A liberdade, a alegria, o novo que avança, o campo, a cidade, a noite e o dia 

são aspectos que constroem o símbolo da Rosa e, por conseguinte, a identidade da 

candidata, já que a Rosa de que se fala no jingle é a própria candidata.   

Outro aspecto importante nessa representação que a Rosa assume aparece 

no trecho Mãe de todas as cores, Rosa do chão potiguar, Rosa de todas as cores. A 

identidade materna surge na construção identitária da candidata – ela sendo a mãe 

de todas as cores, e os potiguares, todas as outras cores, o que é ratificado pelos 

versos seguintes, que ressaltam as cores branca, rosa, amarela e encarnada, 

apontando para a diversidade de pessoas que vão eleger a candidata à governadora 

do estado. A lapela e o cabelo são símbolos que remetem aos gêneros masculino e 

feminino, respectivamente, sendo uma forma de associar Rosalba aos dois perfis de 

eleitorado, ou seja, a Rosa pode ser usada (eleita) por homens e mulheres.  

É interessante ressaltar que o jingle analisado é cantado em um ritmo 

nordestino chamado de coco ou coco-de-roda, marcado por instrumentos como o 

ganzá, surdo, pandeiro e triângulo; a intérprete possui uma voz brejeira, muito 

próxima do falar sertanejo, o que acentua ainda mais o ritmo nordestino. Essas 

características técnicas culminam com o último verso do jingle – Êta Rosa arretada – 

cuja utilização de duas expressões típicas da região Nordeste (“Êta” e “arretada”) 

referindo-se à Rosa a identificam como sendo mulher de luta, incansável no seu 

ofício, que não se acomoda diante das dificuldades, traços muito utilizados como 

estereótipos da mulher nordestina.  

Em conformidade com a ideia de que a construção da identidade é 

simbólica e social (WOODWARD, 2012), entendemos que o jingle analisado explora 

variados aspectos na construção identitária da candidata democrata, no entanto, 

utiliza um símbolo como mais personificador nesse processo, a Rosa, que já vem 

permeado por discursos de identificação com o gênero feminino. Frequentemente, 

as mulheres são associadas a rosas e flores. São símbolos da feminilidade 

socialmente construídos em nossa cultura, como também a cor rosa, muito comum 
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na associação com meninas (meninas usam rosa, meninos usam azul); então, os 

dois símbolos, a flor da roseira e a cor, operam na construção identitária da 

candidata.  

Para Bakhtin (1990), não existe discurso que não seja cercado de outros 

discursos, ao contrário: o discurso é permeado pelo discurso alheio, pela voz do 

outro, assim, desses símbolos emergem os estereótipos de identificação do gênero 

feminino, tais como a sensibilidade, a meiguice, a afetividade exacerbada e, no 

discurso midiático que constrói a identidade de Rosalba Ciarlini, a maternidade 

(sendo ela a mãe de todas as cores). 

 

Fragmento 2: 01’40’’ a 05’02’’ 
Narrador: 

Rosalba Ciarlini nasceu em Mossoró, tem 57 anos e é casada há 36. 

Tem quatro filhos e cinco netos. Médica pediatra, trabalhou e 

dirigiu hospitais públicos, aperfeiçoando a vocação natural para 

cuidar das pessoas. Rosalba foi prefeita três vezes e fez Mossoró 

acontecer com ações inovadoras e obras ousadas. A cidade foi 

eleita a décima terceira melhor rede de saúde do país e a vigésima 

sétima melhor cidade brasileira para morar e trabalhar. Em 2006, 

Rosalba elegeu-se senadora, a primeira do estado. É presidente da 

Comissão de Assuntos Sociais, uma das mais importantes do 

Senado, e já entrou para a lista das Cabeças do Congresso, feita 

pela DIAP, que avalia a atuação dos parlamentares, e considera 

Rosalba uma liderança em ascensão. 

[...] 

Rosalba: 

Como governadora, quero fazer por Natal e por todos os municípios 

o que fiz por Mossoró como prefeita. Governar desenvolvendo nosso 

estado por inteiro, levando oportunidades aos moradores de todas 

as regiões. Trabalhar do jeito que eu trabalhei a vida inteira, 

como política e como médica: ouvindo as pessoas e cuidando 

delas. 
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Nesse fragmento, o narrador faz um breve relato biográfico a respeito da 

candidata ao governo do Rio Grande do Norte. A biografia de Rosalba inicia-se por 

seu local de nascimento, passando pelo casamento e quantidades de filhos e netos, 

sua profissão e trajetória política. Um dado importante nesse dizer é a associação 

feita entre a profissão da candidata – médica pediatra – e a vocação natural para 

cuidar de pessoas. Nesse caso, no construto identitário de Rosalba Ciarlini, ressalta-

se a mulher profissional que aperfeiçoa no exercício da profissão uma inclinação 

natural, uma tendência para cuidar das pessoas. Percebe-se então o ressoar de 

vozes sociais que atribuem sentido a essa vocação natural, redundância que 

intensifica uma visão essencialista da identidade, a qual se fundamenta nas raízes 

biológicas de ser mulher e, portanto, ter obrigatoriamente uma tendência natural 

para o cuidado com as pessoas. 

A fala de Rosalba ratifica o aspecto do cuidado com as pessoas agregando 

um componente a mais, a identidade política. Na construção identitária da candidata, 

o exercício da política e da Medicina emerge como forma de aperfeiçoamento da 

vocação natural de cuidar das pessoas. Compreendemos com Bakhtin (1990) que 

as relações dialógicas são relações de sentido que se estabelecem entre os 

discursos que constroem a identidade da candidata. São relações entre diferentes 

posições-de-sujeito, ou seja, diferentes posicionamentos de um sujeito socialmente 

organizado (ser política e ser médica), mas que convergem para uma identidade 

posta em evidência, cujo valor positivo se sobressai, a vocação natural para cuidar 

das pessoas. 

Em conformidade com os estudos bakhtinianos, o ser histórico real se revela 

no cronotopo, sendo a partir dele que podemos entender a mediada relação entre 

vida e discurso. Nos discursos midiáticos que constroem a identidade da candidata 

Rosalba Ciarlini, veiculados pelo Horário Eleitoral Gratuito, o cronotopo do cuidado é 

modo pelo qual se pode compreender a representação da candidata dentro de um 

espaço e num momento específico do tempo. Existe uma conexão entre passado, 

presente e futuro à qual Bakhtin (2010b) denomina de Tempo Maior – eles se 

misturam porque não há como entender uma ação fechando-a em seu próprio 

momento. 

No que se refere à candidata do Democratas, a vocação natural de cuidar 

das pessoas se aperfeiçoa na Medicina, atividade exercida no passado, uma vez 

que a então senadora não mais atua nessa área; presentifica-se na política, tendo 
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sido três vezes prefeita da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e 

senadora da República; e é projetada para um futuro, possivelmente como 

governadora do estado. Nesse sentido, pode-se enxergar a dimensão histórico-

social encarnada na dimensão espaço-temporal (OLIVEIRA, 2009). 

De uma forma geral, as identidades que emergem das práticas discursivas 

dessa propaganda são construídas por meio de símbolos, sendo um deles o mais 

representativo, a Rosa, que aponta para uma mulher, guerreira, de luta, no entanto, 

que personifica os estereótipos comuns ao gênero feminino, como a maternidade e 

a própria ideia do ser feminino, a qual está ligada à sensibilidade, ao afeto, à 

meiguice e, por fim, ao cuidado com as pessoas.    

 

Vídeo 2 – 23/08 – Noite, duração: 05’50’’ 
 
Fragmento 1: 0’24’’ a 03’42’’ 

Narrador: 
Para fazer bem feito, é preciso saber fazer, saber ouvir e sentir. 
Quem faz de coração, faz melhor porque faz com sentimento. E 
sabe cuidar direito. 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

Imagem 13 – Cena do vídeo no momento da fala do narrador 

 

[...] 

[A Rosa e o povo: depoimento de eleitores] 

Eleitor 1: 

Qualificada, capacitada, humilde e de bom caráter. 

Eleitor 2: 

Todos aqueles que tiver juízo, fosfato na cabeça, vai lembrar de 

Rosalba. 

Eleitora 3:  
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Uma pessoa de fé, de garra, que sabe fazer. 

Eleitora 4: 

Essas sementes jogadas, essas flores colhidas, ela, agora, vai 

se expandir para todo o estado. 

 

Os depoimentos selecionados nesse fragmento fazem parte de um quadro 

da propaganda de Rosalba Ciarlini denominado “A Rosa e o povo”, no qual eleitores 

participantes de eventos de rua, como comícios, caminhadas e carreatas se referem 

à candidata, ressaltando aspectos de sua identidade. 

Nesse fragmento, são ressaltados aspectos sobremaneira ligados à emoção. 

Fica evidente o objetivo de explorar o lado emocional dos eleitores, o que é 

característico da linguagem publicitária, como também é típico das campanhas 

eleitorais da candidata em questão. Nas campanhas para a prefeitura de Mossoró 

disputadas por Rosalba, era comum a então candidata desfilar em carro aberto ao 

som da música Nossa Senhora, de autoria de Roberto Carlos, com o terço em uma 

mão, a rosa na outra, e as lágrimas inundando seu rosto. Dessa forma, o apelo às 

emoções, tanto por parte da candidata, como por parte de seus eleitores, se faz 

muito presente na sua campanha. Contudo, cabe ressaltar que, na propaganda do 

Horário Eleitoral Gratuito veiculada pela TV, esse apelo fica mais forte nos 

depoimentos dos eleitores; a candidata se limita a uma postura mais sóbria. 

Assim, na fala do narrador, percebe-se uma associação de três aspectos a 

fim de se alcançar um objetivo – para fazer bem feito. Fazer bem feito diz respeito à 

atuação enquanto gestora, que remete às suas três administrações à frente da 

prefeitura de Mossoró, ao mesmo tempo em que projeta sua possível gestão à frente 

do governo do estado. Para tanto, nesse dizer são evidenciados três aspectos 

identitários da candidata: a competência (saber fazer), a atenção (saber ouvir) e a 

sensibilidade (saber sentir). A metáfora do coração para representar a sensibilidade 

e a afetividade também se faz presente, culminando mais uma vez no cronotopo do 

cuidado. As vozes sociais que ressoam desse dizer apontam para uma construção 

identitária de uma candidata que alia aspectos importantes a quem pretende gerir 

um estado, mas, nesse eixo axiológico, o valor positivo recai de forma privilegiada 

no que diz respeito a aspectos ligados à emoção, como a atenção e a sensibilidade, 

uma vez que estes se aproximam mais da vocação natural para cuidar das pessoas. 
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Isso tudo é corroborado pela linguagem não-verbal, como mostra a Imagem 

13, cuja cena traz uma médica pediatra consultando uma criança, a qual não 

demonstra nenhum estado de desânimo próprio das crianças adoentadas. Ao 

contrário, demonstra uma potencial felicidade ao olhar para a médica, configurando-

se numa cena típica da linguagem publicitária.  Entendemos com Kelnner (2001) que 

a cultura veiculada pela mídia fornece material para a criação de identidades através 

das quais os indivíduos se inserem e se reconhecem na sociedade contemporânea. 

Dessa forma, a propaganda de Rosalba Ciarlini traz uma gama desse material que 

acaba por operar na construção identitária da candidata, como também dos seus 

eleitores, que também se reconhecem naquilo que está sendo veiculado. 

No que tange aos depoimentos dos eleitores, percebe-se ainda um elenco 

de aspectos que entram no jogo das identidades: pessoa qualificada, capacitada, 

humilde, de bom caráter, de fé e de garra. As relações dialógicas estabelecidas 

entre tais discursos complementam as que emergem do discurso do narrador: 

Rosalba é competente, sensível e afetuosa; sabe, portanto, cuidar das pessoas. A fé 

e a garra aparecem como elementos que não podem faltar em um gestor, que, 

segundo o discurso veiculado pela propaganda, deve demonstrar a fé, 

preferencialmente, religiosa, e a vontade para resolver os problemas do estado. Em 

nossa sociedade, a expectativa em torno de uma figura política, especialmente 

quando se trata de chefes do Executivo, é de que ela tenha um casamento 

convencional, com uma família dentro dos padrões hegemônicos (marido, esposa, 

filhos e netos), tenha uma profissão e professe uma religião. Destarte, na construção 

identitária da candidata, ser uma pessoa de fé preenche exatamente essa 

expectativa; exemplo disso é o que ocorreu com Dilma Rousseff, tendo que se 

desdobrar durante a campanha presidencial para “provar” sua vivência religiosa. 

Em conformidade com os estudos bakhtinianos, o universo de vozes sociais 

que surge no interior do discurso encontra-se numa cadeia de responsividade que 

se reporta para os já-ditos ao mesmo tempo em que aponta para as respostas que 

certamente surgirão numa reação ao dito.  Assim, as diferentes vozes sociais que 

atravessam a materialidade discursiva nos depoimentos dos eleitores reportam-se a 

discursos já-ditos sobre a candidata, muitos dos quais durante a campanha, 

discursos de comparação entre Rosalba Ciarlini e a então prefeita de Natal, Micarla 

de Souza, a qual já demonstrava uma péssima habilidade em administrar. Os 

adversários políticos da candidata do DEM associavam as duas figuras políticas e 
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diziam que Rosalba iria fazer com o Rio Grande do Norte o que Micarla de Souza 

estava fazendo com Natal.  

Durante essa campanha, muito também se ouviu dizer que Rosalba, por ser 

mossoroense e ter sido prefeita da cidade por três vezes, iria priorizar a cidade de 

Mossoró e a região da qual o município faz parte, que é a região Oeste do estado. 

Na tentativa de desconstruir esses discursos, a propaganda da democrata veicula 

depoimentos de eleitores aliados e da própria candidata segundo os quais ela fará 

um governo para todo o estado, não apenas para uma região. É exatamente esse 

sentido que atribuem as vozes sociais no interior do discurso da Eleitora 5, no eixo 

axiológico em que se situa a construção identitária da candidata. A metáfora da 

semente e das flores colhidas e espalhadas por todo o estado é a mais 

representativa da própria candidata.  

 
Vídeo 3 – 03/09 – Noite, duração: 05’50’’ 
 
Fragmento 1: 02’26’’ a 02’37’’ 

Francisca Sobral (Enfermeira): 
Foi na periferia que ela aprendeu, que viu as necessidades, então 
era lá que ela ia ver o que precisava fazer. 
[...]  
Antônia Galvão (Técnica em Enfermagem): 
Rosalba, quando ela foi prefeita, ela cuidou de todos os bairros. 
Do mais pobre ao mais rico. Quando ela for governadora, eu tenho a 
certeza que ela vai cuidar de todas as regiões. 

 

 

Nesse fragmento, no qual os depoimentos dados são provenientes de 

funcionários da saúde, percebe-se uma tentativa de mostrar que à frente do governo 

do estado a candidata fará uma administração que contemple todas as regiões. Os 

depoimentos se reportam às administrações de Rosalba Ciarlini frente à prefeitura 

de Mossoró, relatando o cuidado da então prefeita com todos os bairros da cidade, 

do centro à periferia; esta última, aliás, sendo a área de maior necessidade, tornou-

se o lugar onde Rosalba aprendeu o que se deveria fazer para suprir as 

necessidades da população mais carente.    

Assim, as vozes sociais que atravessam esses dizeres respondem tanto os 

discursos que desqualificam a candidata do ponto de vista da sua capacidade 

gestora, comparando-a, inclusive, com a então prefeita de Natal, Micarla de Souza; 

como também aqueles que atribuem sentido negativo ao fato dela ser de Mossoró, 
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ter morado a vida inteira nessa cidade e ter sido prefeita por três mandatos, fatos 

que fariam Rosalba priorizar tal região em detrimento das outras, em especial a 

capital do estado, Natal.  

Vale aqui ressaltar a rivalidade histórica existente entre as duas maiores 

cidades do estado, Natal e Mossoró. São muitos os discursos que põem em 

evidência essa rivalidade; dessa forma, com uma candidata ao governo do estado 

que nasceu, criou-se e permaneceu na cidade durante toda a sua vida, esses 

discursos de rivalidade ressurgem com uma força persuasiva muito forte dentro do 

contexto de campanha política. Nesse sentido, mais do que ser natural de Mossoró, 

Rosalba se identifica com Mossoró, com os mossoroenses, e, talvez, com o desejo 

de fazer de sua cidade a capital do estado, ou a cidade mais desenvolvida. Portanto, 

em sua construção identitária, o valor axiológico que recai sobre essa identificação 

da candidata com a cidade da qual é natural é positivo para uma parte da 

população, especialmente do interior do estado, por outro lado, pode tornar-se 

negativo no que se refere a outra região do estado, a região metropolitana de Natal, 

capital do RN. 

Dessa forma, ancoradas pelo cronotopo do cuidado, mais uma vez ratificado 

nesse dizer, as vozes sociais que atravessam a materialidade discursiva desses 

depoimentos estabelecem relações dialógicas de ruptura com os discursos bairristas 

em que Rosalba figura como aquela que vai governar para uma região em 

detrimento de outra. 

 

Vídeo 4 – 06/09 – Noite, duração: 05’50’’ 
 
Fragmento 1: 04’46’’ a 05’07’’ 

[A Rosa e o povo: depoimento de eleitores] 

Eleitora 1:  

É uma emoção muito grande, Rosalba aqui é nossa governadora. 

Eleitor 2: 

Nós sabemos que ela é todinha Rio Grande do Norte. 

Eleitora 3: 

Competente para assumir o governo do estado. 

Eleitora 4: 

Representa a força da mulher nordestina. 

Eleitor 5: 
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Com certeza estou com a Rosa no coração. 

 

Neles, pode-se perceber uma predominância de vozes sociais que 

respondem a discursos que tentam limitar a provável administração de Rosalba à 

região mossoroense – Rosalba aqui é nossa governadora; Nós sabemos que ela é 

todinha Rio Grande do Norte –, sendo o pronome pessoal nós uma forma de 

demarcação de fronteiras, conforme compreende Silva (2000, p. 82): “os pronomes 

‘nós’ e ‘eles’ não são, aqui, simples categorias gramaticais, mas evidentes 

indicadores de posições-de-sujeito fortemente marcadas por relações de poder”.  

A competência administrativa também é um aspecto da identidade 

evidenciado no discurso que constrói a identidade da candidata democrata, sendo 

inclusive um dos mais recorrentes se considerarmos os outros vídeos de 

propaganda veiculados pela TV durante o Horário Eleitoral Gratuito. No entanto, é 

pertinente dar destaque a um outro dado, presente em um dos depoimentos: a 

identificação de Rosalba com a mulher nordestina. Na construção identitária da 

candidata, a mulher nordestina, ou melhor, sua força surge como um valor positivo; 

como não existe discurso que não seja cercado de outros discursos, ao contrário, o 

discurso é permeado pelo discurso alheio, pela voz do outro (BAKHTIN, 1990), 

percebe-se aí discursos que remetem à construção identitária da própria mulher 

nordestina, a qual é identificada como sendo uma mulher de fibra, que luta contra as 

adversidades características da região, sempre apegada a uma fé religiosa. Assim, 

Rosalba é a personificação dessa mulher.  

 

Vídeo 5 – 08/09 – Noite, duração: 05’50’’ 
 
Fragmento 1: 0’20’’ a 0’51’’ 

Apresentadores: 

Olá. Quem assiste ao horário eleitoral notou: infelizmente, 

candidatos que estão bem atrás nas pesquisas começaram uma 

onda de ataques contra Rosalba, a candidata que lidera desde o 

começo as intenções de voto, podendo vencer já no primeiro turno. 

O ataque de três candidatos homens contra uma mulher parecia 

até combinado entre eles. O principal ataque foi culpar Rosalba, 

vejam bem, pelo fechamento de 5 hospitais em Mossoró.  
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É muito frequente na propaganda eleitoral veiculada pelo Horário Eleitoral 

Gratuito os candidatos responderem explicitamente a ataques feitos por seus 

adversários nos programas de TV. Essa prática dá início a este vídeo, o qual tenta 

retrucar os comentários dos adversários de Rosalba, três homens – Iberê Ferreira de 

Souza (PSB), Carlos Eduardo Alves (PDT) e Sandro Pimentel (PSOL) –, sobre o 

fechamento de hospitais na cidade de Mossoró, atribuindo a ela a responsabilidade 

sobre tal fato. Na tentativa de desconstruir essa acusação, a fala dos 

apresentadores traz um dado importante: coloca-se de um lado os três candidatos, 

com a marcação do gênero de forma muito significativa, e de outro, a candidata, 

uma (única) mulher.  

Nesse dizer – O ataque de três candidatos homens contra uma mulher 

parecia até combinado entre eles –, percebe-se um ecoar de vozes sociais que 

apontam para os discursos de violência contra a mulher, os quais a colocam na 

posição de vítima da covardia de homens, que agridem (atacam) o outro apenas 

pelo fato de ser mulher. Assim, a voz social em que se ancora esse discurso 

estabelece relações sociais de discordância com as práticas “covardes” de ataque a 

uma mulher por parte de três homens. Assim, o posicionamento social valorativo que 

atravessa esse dizer sinaliza para o fato de que homens que atacam (agridem) 

mulheres não merecem confiança, não são dignos de credibilidade, muito menos 

podem ser eleitos para governar um estado.  

 

Fragmento 2: 05’08’’ a 05’26’’ 

[Depoimentos de médicos] 

Iaperi Araújo (Médico): 

Uma pessoa que tem humildade no trato com as pessoas, tem 

sensibilidade no sentir o sofrimento das pessoas. 

Suzana Rodrigues (Médica): 

Determinada, que quer mudar, que quer fazer a diferença. 

Lúcia Cunha (Médica): 

E o Rio Grande do Norte tá precisando de uma pessoa assim, uma 

pessoa como Rosalba para arrumar o estado. 

Nelson Solano (Médico): 

Melhorando a qualidade de vida de nossa população. 
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Com relação a esse fragmento do vídeo, os depoimentos de médicos, 

colegas de profissão da candidata, trazem importantes aspectos para a construção 

identitária de Rosalba Ciarlini. Nesse construto identitário, a candidata do DEM é 

posicionada como sendo uma pessoa humilde, sensível com o sofrimento das 

pessoas, determinada a mudar a realidade e preocupada com a qualidade de vida 

da população. Considerando-se que são depoimentos dados por médicos, o valor 

que se atribui a eles torna-se mais positivo, uma vez que o exercício da Medicina é, 

por vezes, associado a um sacerdócio, no sentido de ser nobre, algo superior. 

Assim, tais aspectos evidenciados na construção identitária da candidata tornam-se 

ainda mais valorados positivamente, em função dos enunciadores, pois, na 

perspectiva bakhtiniana: 

 
 
[...] A palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, 
constantemente mutável de comunicação dialógica.  Ela nunca basta 
a uma consciência, a uma voz.  Sua vida está na passagem de boca 
em boca, de um contexto para outro, de um grupo social para outro, 
de uma geração para outra [...] (BAKHTIN, 1997, p. 2003). 

 
 

Outrossim, cabe ressaltar as vozes sociais que apontam para os discursos 

de (des)humanização da Medicina, segundo os quais os profissionais da área da 

saúde com o tempo perdem a sensibilidade com o sofrimento das pessoas, 

passando a tratá-las mais como um objeto do que como um ser humano em estado 

de enfermidade. Assim, evidenciar aspectos relativos à humildade e à sensibilidade, 

nesse eixo axiológico de construção da identidade de Rosalba, traz à tona uma 

profissional da área médica, a qual é tão carente em nosso país, cujas 

características humanas se contrapõem aos discursos de desumanização da 

Medicina. Essas identidades, como se vê, adquirem sentido por meio da linguagem 

e dos sistemas simbólicos a partir dos quais elas são representadas (WOODWARD, 

2012). 

Percebe-se nesse caso que a identidade da candidata é construída 

predominantemente com base em uma perspectiva essencialista de vertente 

histórico-cultural, embora a vertente biológica também se faça presente (vocação 

natural para cuidar das pessoas), uma vez que no construto identitário os aspectos 

ressaltados nos depoimentos, como humildade, sensibilidade com o sofrimento e 
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preocupação com a melhoria na qualidade de vida advêm do exercício da profissão, 

que é a Medicina Pediátrica. Dessa forma, todo esse construto identitário converge 

para a narrativa cronotópica que vem sendo construída ao longo das propagandas 

da candidata, qual seja: o cronotopo do cuidado.  

 

 

 

 

Vídeo 6 – 29/09 – Noite, duração: 05’50’’ 
 
 
Fragmento 1: 02’38’’ a 05’05’’ 

Narrador:  
Tem hora que pra mudar você precisa de alguém que te dê 
segurança. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagem 14 – Cena da propaganda em que uma mulher indica para o marido a cor escolhida 
para a pintura da casa  
 

Rosalba:  

Eu agradeço a você a oportunidade de apresentar o meu trabalho e 

as minhas propostas para o Rio Grande do Norte. Sinto que a 

grande maioria já decidiu que é melhor mudar. Mas ainda existem 

indecisos, porque a cautela é natural ao ser humano e cada um tem 

seu próprio tempo para tomar decisões. Se você está indeciso, 

compare os candidatos. Avalie serenamente a história e o trabalho 

de todos. Não caia na tentação de nivelar tudo por baixo, porque 

assim não se muda nada. Se a gente tira a esperança do coração, 
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vai colocar o que no lugar? Somos feitos de sonhos e desejos. E a 

força para realizá-los é justamente a esperança. Peço a você um 

crédito de confiança. Ofereço como garantia a minha vida de 

médica e política, honrada, testada e aprovada. Quem conhece 

o meu trabalho sabe que é possível mudar pra melhor, com toda 

segurança. Pra fazer a mudança segura acontecer, eu peço seu 

voto. 

 

O último vídeo da candidata democrata veiculado pelo Horário Eleitoral 

Gratuito na campanha eleitoral de 2010 para governador do RN traz muito forte a 

proposta de mudança, de ruptura com as forças políticas dispostas à frente do 

governo do estado por oito anos. Contudo, o sentido que se atribui ao substantivo 

mudança, nesse dizer, não é apenas o de mudar o grupo que governava o estado 

na época, de alternar um grupo político por outro. As vozes sociais que emergem 

desse dizer desqualificam os outros adversários que também se apresentam como 

alternativa de mudança: [...] pra mudar você precisa de alguém que te dê segurança, 

daí emerge a desqualificação tanto do grupo que se encontra no poder 

(representado pelo então governador e candidato à reeleição Iberê Ferreira de 

Souza – PSB), como também dos outros adversários que estão na corrida pelo êxito 

na eleição (Carlos Eduardo Alves – PDT e Sandro Pimentel – PSOL).  

Conforme a ideia bakhtiniana de que todo signo é ideológico e, portanto, 

todo enunciado também o é, a significação dos enunciados traz sempre uma 

dimensão avaliativa, valorada (FARACO, 2006). Assim, no eixo axiológico em que 

se situa a construção identitária da candidata, ser a mudança tem um 

posicionamento valorativo diferente da mudança com a qual se posicionou a 

candidata petista Dilma Rousseff em sua campanha presidencial. No caso de 

Rosalba, a mudança refere-se à alternância de grupos políticos no poder, uma vez 

que seu grupo se opõe ao grupo da situação; em Dilma, a mudança ressalta a 

ruptura com a tradição de somente homens, em 200 anos de regime republicano, 

terem chegado ao cargo de presidente da República. Ou seja, no eixo axiológico em 

que se situa a campanha rosalbista, a mudança é política; na campanha dilmista, o 

eixo axiológico faz emergir uma mudança cultural. 

O símbolo da cor rosa é mais uma vez posto em evidência, numa referência 

clara à candidata, como se pode ver na cena em que a esposa mostra ao marido a 
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cor que se deve escolher para pintar a casa. Há nesse caso uma profusão de 

símbolos que operam na construção identitária de Rosalba: a cor rosa, 

simbolicamente representando o ser feminino; a questão da mulher como 

orientadora das decisões ligadas ao interior do lar; a segurança que a mulher passa 

ao homem, por ser ela considerada o elo da família. Vemos nesse fragmento uma 

referência mais explícita à identidade de gênero no que se refere ao construto 

identitário de Rosalba Ciarlini, no entanto, essa referência se fundamenta em 

estereótipos do que vem a ser a mulher e o seu real papel dentro da sociedade.  

Assim, mesmo que se esteja diante de uma candidata de renome, por toda a 

sua história política, na época senadora da República, os estereótipos de gênero se 

fazem presentes na construção da identidade da candidata, ainda que de forma um 

tanto quanto mascarada se comparados à campanha de Dilma Rousseff. A mulher 

de interior, como aponta Lipovetsky (2000), materializa-se na profissional atuante, na 

política renomada que ultrapassa os muros da exclusão feminina. As relações de 

sentido que se estabelecem nesse caso são de construção de identidades 

aparentemente contraditórias, mas na verdade se complementam: a mulher de 

interior, que privilegia a família, a casa, o lar, e a mulher profissional, que ocupa 

cada vez mais o mercado de trabalho, que transpõe as áreas de atuação reservadas 

aos homens. É a mulher indeterminada.   

 

4.2.3 A construção identitária das candidatas: uma retomada 
 

DILMA ROUSSEFF 

A investigação das identidades na propaganda veiculada pela TV no 

Horário Eleitoral Gratuito da petista Dilma Rousseff mostrou uma construção 

identitária bastante fluida, não fixa, fragmentada. Repetidas vezes ao longo da 

campanha, os discursos de construção da identidade veiculados pelos vídeos de 

propaganda analisados neste trabalho fazem emergir as identidades de mulher 

pioneira, intelectual, sensível, politizada e guerreira, competente, religiosa, mãe e 

avó.  

Ao mesmo tempo em que tais identidades emergem, por outro lado, 

percebe-se também o silenciamento de outras identidades em relação a Dilma 

Rousseff, como, por exemplo, ser divorciada e ter militado em grupos clandestinos 

que praticavam a luta armada na época da ditadura militar. A biografia da candidata, 
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contendo os fatos mais importantes de sua vida numa espécie de linha do tempo, é 

frequentemente divulgada na propaganda da TV, no entanto, em nenhuma das 

exibições menciona-se que ela se divorciou, apenas que ela se casou e se tornou 

mãe. Tampouco a propaganda menciona o envolvimento da candidata com grupos 

ligados à luta armada, sendo ela, portanto, uma ex-guerrilheira, a publicidade se 

limita a dizer que Dilma foi presa durante o regime militar. Assim, seu atual estado 

civil e seu envolvimento com grupos radicais de resistência ao governo militar são 

aspectos identitários da candidata silenciados em função da construção de uma 

imagem que convença a maior parte do eleitorado, sendo essa imagem tanto quanto 

mais próxima do que se considera convencional. 

A análise dos vídeos de propaganda mostra ainda que dentro dos aspectos 

identitários referentes à candidata, há aqueles mais privilegiados do que outros. No 

que tange à identidade de gênero, ou seja, o fato de Dilma ser mulher, percebe-se 

um forte apelo da publicidade em explorar esse fato e todos os estereótipos que o 

cercam, em muitos momentos, o discurso publicitário da candidata coloca a mulher 

como ser sensível, que cuida de crianças, que tem fé (Experimentar o olhar 

feminino, cuidando de nossas crianças; a força e a fé da mulher.), essa repetição, 

característica da linguagem publicitária, demonstra que identidades são privilegiadas 

no contexto de campanha eleitoral.  

Outro aspecto deveras marcante na construção da identidade de Dilma 

Rousseff é o pioneirismo, que, conforme os discursos veiculados nas propagandas, 

foi o que caracterizou sua trajetória de vida, especialmente na ocupação de cargos 

públicos, sendo ela a primeira mulher a exercer a Secretaria de Finanças de Porto 

Alegre, a Secretaria Estadual de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, o Ministério 

de Minas e Energia e o Ministério da Casa Civil, seguindo essa marca, se candidata 

a ser a primeira mulher Presidente do Brasil. O pioneirismo, no caso da construção 

identitária de Dilma Rousseff, está associado ainda à quebra de barreiras, de tabus, 

em função da identidade de gênero, uma mulher que ocupou espaços até então 

destinados aos homens. 

É visível também nas propagandas analisadas como a identificação da 

candidata está associada à maternidade e, claro, a todos os estereótipos que 

circulam em torno desse aspecto identitário. O fato da mulher ser mãe por si só já 

lhe dá certo atributos positivos, tais como sensibilidade, afetividade, cuidado, força, 

fé. A identidade de mãe e avó – no início da campanha Dilma Rousseff torna-se avó 
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– emerge de tal maneira, que acaba suplantando outras identidades muito mais 

importantes e adequadas para a construção da imagem de alguém que pleiteia 

ocupar o cargo mais importante do país, qual seja o de Presidente da República.  

Em diversos vídeos, a fala do narrador encerra o programa dizendo Essa é Dilma, 

mãe, avó, que com a força e a fé da mulher vai fazer o Brasil seguir mudando, 

evidenciando que, não obstante Dilma tenha a marca do pioneirismo, da quebra de 

tabus, ela se enquadra no que a sociedade patriarcal estabelece como sendo o 

papel prioritário da mulher: o de ser mãe. 

É válido ressaltar que as identidades privilegiadas no contexto das 

propagandas analisadas são cambiantes, em função de estarem inseridas em um 

contexto de campanha eleitoral, haja vista a identidade de mulher religiosa com a 

qual a candidata é praticamente “forçada” a se identificar no intuito de angariar apoio 

de grupos religiosos e dissolver comentários sobre suas posições potencialmente 

favoráveis a respeito de temas polêmicos, como a regulamentação do aborto e o 

casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A identidade, nessa perspectiva, 

torna-se relevante fator de mobilização político-eleitoral, passando a ser tão (ou 

mais) importante para o aliciamento de eleitores quanto (do que) as propostas de 

campanha.  

 

ROSALBA CIARLINI 

Com relação às identidades veiculadas nos vídeos de propaganda do 

Horário Eleitoral Gratuito da candidata ao governo do Rio Grande do Norte, Rosalba 

Ciarlini, a análise mostrou que os discursos de construção dessa identidade 

apontam para sua fragmentação e fluidez, assim como ocorreu com a construção 

identitária de Dilma Rousseff. Assim, a rosa emerge como o símbolo a partir do qual 

se constrói a(s) identidade(s) da candidata, com ele vários aspectos desse construto 

identitário são postos em evidência, tais como: a mulher guerreira, com vocação 

natural para cuidar das pessoas, que cultiva o amor, competente nas atividades de 

médica e política, mãe de todos (de todas as cores).  

O símbolo da rosa, o qual associa a flor da roseira com a cor rosa e ainda o 

nome da candidata, remete à identidade da mulher guerreira, que luta e trabalha 

pelo bem da população – seja como médica ou como política –, sem perder o afeto, 

a sensibilidade e a humildade no trato com o sofrimento das pessoas. A vocação 

natural para cuidar das pessoas é um dos aspectos mais marcantes nos discursos 
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de construção da identidade de Rosalba Ciarlini, que, para aperfeiçoar tal vocação 

escolhe a medicina e a política como atividades ao longo de sua vida. Assim, 

diferentemente da propaganda da candidata Dilma Rousseff, em que a identidade de 

mulher → mãe justifica a sensibilidade, a afetividade, a força, os discursos de 

construção da identidade de Rosalba associam tais aspectos à sua vocação natural 

e ao exercício da medicina.  

No entanto, embora de maneira bem mais tímida se comparada à 

propaganda de Dilma, a identidade de mãe também é ressaltada nos discursos 

veiculados na propaganda televisiva da candidata do DEM. Rosa de todo lugar, mãe 

de todas as cores, como é colocado no jingle de sua campanha, a maternidade é 

ressaltada positivamente, fazendo ressoar discursos que identificam 

obrigatoriamente o ser mulher com o ser mãe. Assim, ainda que de maneira um 

tanto velada, na propaganda rosalbista os discursos que a identificam apontam para 

uma identidade de gênero fundamentada em estereótipos e numa visão patriarcal a 

respeito do ser feminino, como pode-se notar a identificação da mulher com a cor 

rosa (representando delicadeza, sensibilidade), que é a mãe de todas as cores. 

Cabe ainda comentar a respeito do enfoque que se dá à profissão nas 

duas campanhas analisadas. Na propaganda de Dilma Rousseff, há muito pouca 

referência à sua carreira profissional de economista, o que não acontece na 

propaganda de Rosalba Ciarlini, a qual repetidas vezes refere-se à medicina 

pediatra como atividade profissional exercida pela candidata ao longo de sua vida. 

Essa diferença de enfoque nas duas campanhas se dá, possivelmente, em função 

da natureza das áreas profissionais de cada uma das candidatas. Historicamente, a 

Economia é uma área de atuação de predomínio masculino, que muitas vezes não 

consegue se alinhar com os programas da área social, sendo estes de alta 

relevância para a popularidade dos governos e para a sedução da maioria do 

eleitorado. No caso da Medicina, em especial a pediatria, tem-se uma área 

extremamente ligada ao cuidado com o ser humano, com a ideia de se salvar vidas, 

de um profissional cuja vocação natural é cuidar das pessoas, mais especificamente 

de crianças. Destarte, enfatizar o lado profissional, como o fez a propaganda de 

Rosalba, e retirar o foco da profissão colocando sob outras identidades, o que fez a 

propaganda da petista, mostra como as identidades foram utilizadas nas campanhas 

para obter mais adesão dos eleitores, constituindo-se em mais um mecanismo de 

mobilização político-eleitoral. 
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4.2.4 Dilma Rousseff e Rosalba Ciarlini: o poder da mídia na construção e 

veiculação de imagens 

 

Embora as candidatas a Presidente da República e a Governadora do 

estado do Rio Grande do Norte, na campanha de 2010, Dilma Rousseff e Rosalba 

Ciarlini, pertencessem a partidos diferentes, mais ainda, ideologicamente opostos e 

historicamente adversários, como é o caso do PT e do DEM, a análise do corpus 

mostra que a propaganda política dessas candidatas possui mais semelhanças do 

que diferenças, especialmente no que se refere à construção identitária que emerge 

dos discursos veiculados nessas propagandas. O que é posto em evidência pelos 

discursos de propaganda eleitoral se constitui como respostas aos imaginados 

anseios dos eleitores, a partir dos quais se constroem imagens, ressaltando-se 

alguns aspectos identitários e silenciando-se outros. 

Na contemporaneidade, a mídia assume o papel de modelar opiniões e 

fabricar estilos de vida por meio da veiculação de discursos e imagens, o que 

concorre para fomentar material a partir dos quais as pessoas forjam suas 

identidades. Essa característica revela-se também em contextos políticos-eleitorais, 

nos quais a mídia atua de forma a construir e vender a melhor imagem dos 

candidatos aos mais diversos cargos eleitorais, sempre na busca pela adesão de um 

maior número de eleitores. No entanto, a relação entre mídia e política não acontece 

apenas em contextos eleitorais, mas para além das campanhas, percebe-se que a 

mídia está sempre atuando pesadamente para reforçar ou diminuir o capital político 

de partidos ou de instâncias governamentais.  

Assim, a construção da imagem dos candidatos passa por todo um 

trabalho de pesquisa sobre perfil do eleitorado, com suas expectativas acerca dos 

vários aspectos da vida do candidato, bem como aquilo que prováveis aliados 

políticos, dos mais diversos setores da sociedade, possam desejar desse candidato. 

No caso das propagandas eleitorais das candidatas Dilma Rousseff e Rosalba 

Ciarlini, analisadas neste trabalho, a construção identitária se deu basicamente nos 

discursos advindos de depoimentos e de fatos biográficos repetidas vezes proferidos 

nos vídeos, evidentemente, com um trabalho publicitário que visa tornar a 

propaganda eleitoral em espetáculo midiático e atender às demandas solicitadas 

pelos eleitores e aliados. 
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Sendo na concepção bakhtiniana um enunciado, pode-se verificar o caráter 

duplamente responsivo da propaganda eleitoral, que, como todo enunciado, 

responde a algo e espera suscitar outras respostas. Nesse sentido, a propaganda 

das duas candidatas responde aos anseios do eleitorado, como também às críticas 

dos adversários políticos, suscitando também respostas de outros enunciados que 

se instauram no elo da cadeia discursiva. Considerando o contexto histórico-político-

ideológico em que se deu a campanha de 2010 para Presidente da República e 

Governador do estado do Rio Grande do Norte, percebe-se que o horizonte de 

produção da campanha se dá nos marcos do confronto entre enunciados políticos e 

propagandistas, e é esse “entre-lugar” que faz surgir as diferentes construções 

identitárias para as candidatas mulheres, num movimento de retroalimentação 

desses enunciados, em que um alimenta (responde) ao outro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A centralidade da mídia na sociedade contemporânea, cuja marca é a 

espetacularização, que desliza do ser para o ter e o parecer, constrói uma cultura 

de imagens e produção de mercadorias na qual o cidadão consome mais do que 

bens, tornando-se um consumidor de ilusões. É inegável, pois, que a mídia exerce 

um papel central na cultura e na sociedade contemporâneas, sendo ela onipresente, 

não se conseguindo, dessa forma, escapar dela. Assim, essa imbricada relação 

entre mídia e sociedade do espetáculo se reflete também na forma como se 

disputam as campanhas políticas, bem como nas estratégias que os grupos políticos 

utilizam para se manterem no poder.  

A mídia, publicitária e jornalística, é o principal espaço de produção e difusão 

de bens simbólicos, que, no que tange à esfera política, vai desde a realização de 

propaganda política em períodos de campanha eleitoral até a construção de capital 

político, o qual dá credibilidade, respeito e poder aos políticos para se falar em nome 

de uma representatividade.  Destarte, os espaços midiáticos são fundamentais para 

se chegar ao poder e se manter nele, haja vista que, ao menos no Brasil, onde a 

política é praticada no nível do consumível, seus agentes vivem uma eleição 

interminável, sempre com o olhar para as próximas eleições. Nesse sentido, as 

propagandas tornam-se grandes trunfos nos pleitos eleitorais, especialmente 

aquelas que fazem bom uso de estratégias de persuasão e convencimento, de 

utilização da retórica e de exploração dos recursos da linguagem não-verbal de 

forma a tornar a imagem dos candidatos aceita e desejável pelos eleitores/ 

consumidores.   

Com base nessa conjuntura que põe a mídia no centro da cultura e da 

sociedade contemporâneas e na ideia de que as identidades do sujeito pós-moderno 

são provisórias, fragmentadas e por vezes contraditórias, as reflexões e os objetivos 

deste estudo foram delineados. Defendemos, assim, a tese de que múltiplas 

identidades culturais das candidatas em campanha se constituem nos discursos que 

circulam na propaganda eleitoral veiculada pela TV durante a campanha e elas são 

cambiantes à medida que as demandas eleitorais, ou seja, a necessidade de se 

obter apoios e votos, esboçam um construto identitário a respeito do candidato ao 

cargo em questão. Dessa forma, as identidades vão sendo postas em evidência, ou 
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silenciadas, de acordo com as exigências do eleitorado, que têm suas opiniões 

políticas e comportamentais modeladas pela cultura midiática.  

Diante da pouca valorização dos programas político-partidários por parte da 

maioria do eleitorado, o jogo das identidades assume um papel fundamental nas 

campanhas eleitorais, tornando-se relevante fator de mobilização política, na medida 

em que as múltiplas identidades emergem dos discursos sobre as candidatas e, 

dentro desse construto identitário, algumas passam a ser consideradas 

hegemônicas, enquanto outras são relegadas a um lugar secundário.  

Vimos, desse modo, que na campanha presidencial de 2010, embora a 

candidata melhor avaliada nas pesquisas de intenção de voto pertencesse ao PT, 

partido historicamente ligado aos movimentos sociais de esquerda, que incluem os 

trabalhadores, as mulheres e outras minorias, as identidades postas em evidência 

de forma privilegiada no programa eleitoral veiculado pela TV associam a mulher a 

lugares sociais pré-determinados, os quais obrigatoriamente devem ser exercidos 

pelo gênero feminino, tais como o papel de mãe, que se desdobra na sensibilidade, 

afetividade, religiosidade.   

No construto identitário que delineia a candidata a presidente, a competência 

administrativa, a capacidade de articulação política e a liderança, aspectos 

essenciais para quem ocupa o cargo político mais importante do país, quando 

postos em evidência, surgem ao lado de outros aspectos identitários – como a 

maternidade, numa espécie de equilíbrio entre o que é culturalmente considerado 

masculino (a competência, a articulação, a liderança) com o que a tradição cultural 

determinou para as mulheres, a obrigatoriedade de exercer a maternidade, sendo, 

em função disso, sensível, afetuosa e meiga. 

De um modo mais tímido se comparado à propaganda de Dilma Rousseff, 

essas identidades se repetem nos discursos que identificam a candidata a 

governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, na campanha de 2010. A 

maternidade é ressaltada em vários discursos que constroem a identidade da 

candidata do DEM, assumindo um valor positivo e fazendo ressoar discursos que 

identificam obrigatoriamente o ser mulher com o ser mãe. Aliado a isso, os possíveis 

desdobramentos de uma identidade cujo principal aspecto é a maternidade (a Rosa 

é mãe de todas as cores), surge a vocação natural para cuidar das pessoas, que é 

aperfeiçoada com as atividades da medicina pediátrica e da política. Percebe-se 

então que há o predomínio da perspectiva essencialista de compreensão da 
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identidade, a qual se reflete na forma pré-determinada com a qual a mulher pode (e 

deve) se posicionar num contexto de campanha política e como ela é posicionada 

pelos vários setores da sociedade, representados pelos potenciais eleitores para 

quem a propaganda eleitoral é produzida.   

Assim, no intuito de investigarmos as identidades delineadas nas 

propagandas eleitorais veiculadas pela TV das candidatas à Presidência da 

República e ao governo do estado do Rio Grande do Norte, Dilma Rousseff e 

Rosalba Ciarlini, buscamos compreender que identidades emergem nas práticas 

discursivas midiáticas das candidatas a cargos do Poder Executivo na campanha de 

2010, bem como o diálogo que se estabelece nos discursos que constroem as 

identidades ressaltadas nessas práticas discursivas e, ainda, considerando que as 

campanhas eleitorais das candidatas em questão situam-se no mesmo tempo e 

espaço, se a construção das identidades situa-se no mesmo eixo axiológico.  

A análise aponta para uma profusão de identidades em relação às duas 

candidatas, no entanto percebe-se que algumas são mais valoradas positivamente 

que outras nesse contexto de campanha eleitoral. Na propaganda eleitoral da 

candidata petista, a identidade de mãe e avó se sobressai em relação a aspectos 

identitários relevantes para uma pessoa que pleiteia o cargo mais importante do 

país, como a profissão e a capacidade de governar, a qual requer liderança e 

competência. É fundamental lembrar que tais aspectos são postos em evidência no 

jogo de construção das identidades, todavia a quantidade de vezes em que 

aparecem, se comparados à identidade de mãe e avó, demonstra que se dá menos 

importância a eles na construção e difusão midiática da identidade da candidata. 

Isso pode significar que não obstante a mulher tenha galgado degraus importantes, 

ocupando espaços múltiplos na sociedade, ainda espera-se que ela cumpra com a 

obrigação imposta historicamente pela cultura patriarcal, qual seja a de ser mãe e se 

dedicar à sagração da família. Nesse sentido, na construção midiática da identidade 

feminina, é como se, para exercer qualquer que seja a função em um espaço 

público, a mulher tenha que primeiro se dedicar à maternidade e à família para 

receber um atestado de confiança e competência. 

Os discursos que constroem as identidades das candidatas veiculados na 

propaganda de TV estabelecem relações dialógicas entre si, haja vista que fazem vir 

à tona identidades que se complementam em alguns momentos, algumas vezes se 

contradizem, muitas vezes contestam as vozes sociais que emergem de discursos 
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outros (dos adversários, da mídia jornalística), como também confirmam vozes 

sociais que ressoam de discursos de aliados e de eleitores. 

Em relação ao eixo axiológico no qual se situa a construção identitária das 

candidatas, muito embora tenhamos duas campanhas para cargos diferentes do 

poder executivo, compreendemos que o tempo e espaço são os mesmos, uma vez 

que a campanha se dá no mesmo ano, 2010, e as duas candidatas concorrem a 

cargos públicos do Poder Executivo. Em conformidade com a análise, vimos que o 

eixo axiológico aponta para algumas diferenças, porém muitas semelhanças, ainda 

que as duas candidatas pertençam a partidos ideologicamente opostos e 

historicamente adversários. Em relação à campanha para Presidente da República, 

a análise dos dados demonstra que o cronotopo do pioneirismo é modo pelo qual se 

pode compreender a relação da candidata Dilma com a vida. No caso da campanha 

de Rosalba Ciarlini, o cronotopo que constitui e é constituído pelos discursos 

publicitários que constroem a identidade da candidata é o cronotopo do cuidado, o 

qual se revela em toda sua vida, como vocação natural, depois aperfeiçoada pela 

profissão de médica pediatra e política.  

Contudo, ainda que os cronotopos sejam diferentes nas campanhas em 

estudo, a análise do corpus demonstra que ambos se relacionam às questões de 

gênero, haja vista que o pioneirismo de Dilma Rousseff está ligado à ocupação de 

espaços antes restritos ao gênero masculino; e o cuidado em Rosalba Ciarlini liga-se 

ao que o imaginário coletivo espera de toda mulher: que ela naturalmente saiba 

cuidar, primeiramente do seu lar, depois de outros espaços. 

Destarte, na análise dos discursos veiculados durante a campanha eleitoral 

os quais constroem a identidade dessas duas mulheres públicas, ambas de forte 

influência política, de grandes atuações em cargos públicos, eletivos ou não, é 

possível perceber que há, concomitantemente, vozes sociais que rompem com a 

tradição patriarcal de pré-fixação do papel da mulher, qual seja o de sagração à 

família, ao lado de vozes que convergem para enaltecer esse papel. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que a mulher transpõe os muros da política, área em que a 

participação feminina ainda é pouco significativa, aquelas que se aventuram a 

ocupar os domínios da esfera pública-política estão condicionadas a se adequarem 

aos lugares sociais pré-determinados pelo patriarcalismo, colocando-se no 

entremeio da continuidade e da descontinuidade, da resignação e da resistência. 

Vê-se, pois, que estamos diante da mulher indeterminada.  
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