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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo analisa, através das estratégias discursivas presentes em dois jornais 

impressos e estaduais – O Sul e Zero Hora, e através da cobertura da posse da presidente da 

Argentina, Cristina Kirchner, as possíveis diferenças e semelhanças feitas através deste tipo de 

mídia. Estas questões foram transformadas em problema devido às comparações dos discursos 

jornalísticos entre ambos. Tais comparações possibilitam a percepção da ascensão da mulher em 

cargos públicos, considerando a evolução dos seus papéis na sociedade. Os objetivos estimulam a 

pensar como problema da pesquisa a produção de discursos sobre a posse de Cristina Kirchner 

como que imagens desta mulher e desta posse estão sendo elaboradas pela narrativa jornalística? 

Não se trata apenas de reconhecer a importância deste fato no contexto da América Latina, mas 

sobretudo continuar investigando como a mídia procura desenvolver elaborações sobre a 

feminização do poder. 

A posse de uma mulher à presidência pela primeira vez de um país, eleita de forma 

democrática, possibilitou a percepção de que este gênero está cada vez mais inserido na mídia, 

por suas constantes ascensões em cargos públicos de grande relevância para uma sociedade. A 

partir dos princípios que regulam as relações sociais atualmente é que este trabalho tem início. 

Esta monografia tem importância por fazer o estudo de um tema bastante atual, uma vez 

que mais e mais mulheres assumem postos de liderança, tanto na política como em outros 

campos. Como um dos objetivos desta monografia é compreender as linguagens discursivas que 

as mídias fazem da mulher, através de um estudo comparativo entre dois diferentes veículos de 

comunicação, frente à questão da ascensão em cargos políticos, são revistos conceitos como o da 

análise do discurso, abordado através da enunciação, que é constituída pelo aparecimento de um 

enunciado. Este conceito é importante de ser estudado uma vez que as teorias da enunciação 

pesquisam as marcas do sujeito no enunciado, no caso, do feminino, dentro dos enunciados dos 

veículos de comunicação. A totalidade da informação está apoiada no texto em que o conteúdo da 

mensagem é formado por palavras e também na fotografia, constituído por linhas, superfícies e 

matizes (BARTHES, 1990). Por isso, faz-se necessário o estudo não somente da matéria 

jornalística, mas também, das fotografias das capas e fotografias do interior dos periódicos. 

A justificativa para a escolha de jornais impressos para a análise deste trabalho é baseada 

em ERBOLATO (2003). O jornal é o símbolo da comunicação escrita. Eles permitem a consulta 
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permanente e a recuperação da informação e também podem aumentar o número de páginas de 

acordo com a quantidade de matérias. Mesmo assim, a mídia impressa não é capaz de oferecer 

notícias de última hora, que são a grande arma da televisão, acabando por limitar-se apenas ao 

comentário dos fatos no dia seguinte. Portanto, são três os fatores que ajudam a justificar a opção 

de analisar jornais impressos. O primeiro é o fator tempo, em que o leitor decide quando e onde 

deve ler o seu jornal. O segundo, o espaço, permite ao jornal dar profundidade a reportagens, 

fatos que o rádio e a televisão apresentam como simples boletins. O último fator é a durabilidade, 

como já abordado acima, em que a notícia impressa está ao nosso dispor enquanto o jornal não 

for extraviado (ERBOLATO, 2003).  

Também a escolha destes impressos – O Sul e Zero Hora – se deve a vários fatores. O 

primeiro deles é que ambos, apesar de serem de veiculação estadual, se voltam para públicos 

extensos, públicos estes que avançam as fronteiras. Dá-se aí a importância de se verificar como 

dois veículos de comunicação noticiam os leitores gaúchos acerca de um fato que está 

acontecendo em um país vizinho ao Brasil, localizado no mesmo continente, que faz fronteira 

com cidades vizinhas do Rio Grande do Sul e também, que pertence ao mesmo bloco de livre 

comércio intrazonal e política comum, o Mercado Comum do Sul (Mercosul). Outros aspectos 

que foram levados em conta é que ambos noticiam o fato analisado em suas capas, através de 

manchetes e chamada, e retratam o objeto deste estudo, em momentos distintos. Há ainda a causa 

de que pertencem a empresas de comunicação distintas, podendo ser melhores observadas as 

diferenças comunicacionais e de suas práticas de sentido. 

Na seqüência está apresentada a estrutura do trabalho. O capítulo inicial mostra, através 

de pesquisas bibliográficas e estatísticas, quando as mulheres se tornaram cidadãs e os 

sentimentos que a levaram a lutar pela aquisição do direito ao voto bem como as formas desta 

inserção no contexto político. Também será apresentado ao leitor quando que as mulheres 

puderem participar decisivamente do processo eleitoral, tendo autonomia de eleger, inclusive, 

outras mulheres para cargos eletivos. No mesmo contexto, serão apresentadas as cotas políticas, 

uma das formas para maior participação das mulheres na política. A justificativa da escolha de 

um gênero para estudo é que preconceitos ainda são visíveis neste início de século em quase 

todas as categorias sociais, que vão desde cargos e salários inferiores aos homens, a ocupação de 

profissões consideradas masculinas. 
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No capítulo seguinte do presente trabalho, também através de pesquisas bibliográficas e 

ainda, de modelos femininos que evidenciam o gênero feminino inseridos no cenário político 

nacional e internacional, históricos e atuais, é estudado como acontece a feminização do poder. 

Como o objeto desse estudo é a forma que mídias distintas retratam Cristina Kirchner, o que está 

referido é a sua trajetória política, em comparação com a de outras estadistas nacionais e 

internacionais. A justificativa determinante para este estudo acerca de Cristina foram as 

constantes descrições por parte da mídia, como uma mulher de temperamento forte e que cultiva 

uma obsessão pela sua imagem. Primeiramente, a atual presidente da Argentina é mulher e deve 

ser retratada – e se comportar – como tal. Esta afirmação com o gênero também foi o que chamou 

a atenção na hora da escolha do tema.  

Neste contexto, a escolha do fato – a cobertura jornalística da posse de Cristina Kirchner – 

se deve a sua contemporaneidade. O que mais chama a atenção no fato é o marido estar passando 

a presidência a sua esposa. Uma questão que surge durante a análise do fato é se a posse se trata 

de uma “manobra” familiar, uma forma de colaborar para a feminização do poder? Acredita-se, 

então, ser produtivo nessa análise considerar que os modos de constituir essa mulher na cultura 

contemporânea, uma vez que a mídia atua na formação de identidades individuais e sociais. Neste 

processo, se pode observar dois aspectos. O primeiro, a identificação social, que é determinada 

por projeções de uma mesma situação, ou seja, a questão de uma mulher estar ascendendo ao 

cargo mais importante dentro de um país. O segundo se refere a identificação humana, em que 

pessoas notáveis, no caso, Cristina Kirchner, se tornam a concretização de um ideal humano, ou 

seja, a questão do gênero não sofrendo preconceitos de eleitores que a colocaram no poder. Estes 

fatores também justificam a escolha do tema. Também foram levadas em conta algumas 

avaliações empíricas. Nas realidades das empresas de comunicação, esses fatores influem 

conforme a ordem de interesses do público-alvo como a questão da proximidade, a qual varia de 

acordo com trocas, no caso, culturais (LAGE, 1979). Esta é a razão porque assuntos 

internacionais interessam mais aos segmentos que são capazes de dar prestígio para o veículo. Há 

também a questão da atualidade, em que o leitor se interessa principalmente pelos fatos mais 

próximos ao seu tempo. 

Como metodologia, são levadas em contas as constantes observações realizadas através da 

descrição comparativa entre as matérias dos jornais impressos O Sul e Zero Hora do dia 11 de 

dezembro de 2007 sobre a posse à presidência da Argentina de Cristina Kirchner. Na última parte 
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da monografia, procura-se desenvolver a análise das matérias jornalísticas. Para tanto, faz-se uso 

de fortes teóricos que estudam estratégias jornalísticas discursivas, bem como de autores que 

fornecem pistas metodológicas para se estudar fenômenos pelo método comparativo. Trata-se de 

um capítulo empírico, reunindo o material da análise em que em que se busca desenvolver os 

conteúdos. 

Portanto, em uma sociedade emergente de temas como cidadania e igualdade, este 

trabalho tem importância por analisar os movimentos sociais e sua incidência sobre as formas de 

representação jornalística voltadas ao gênero feminino e à política. O lugar que as mulheres 

assumem na esfera política, é um dos questionamentos que pretende ser analisado. Este texto se 

propõe, então, a problematizar tais noções e, ao mesmo tempo, oferecer novos aspectos para 

tratar a noção da feminização do poder através de práticas midiáticas usadas por dois jornais 

estaduais ao relatarem um fato de um país vizinho ao Brasil.  

A minha trajetória de formação acadêmica me proporcionou o embasamento teórico 

suficiente para a realização deste trabalho. Na presente monografia, pude aplicar alguns dos 

conhecimentos adquiridos durante os quatro anos de desenvolvimento universitário jornalístico 

que estão dispostos a seguir. 
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2 ASCENSÃO DA MULHER NA POLÍTICA 

 

Um dos importantes fatos que culminaram na emancipação das mulheres foi o constante 

aumento da participação delas no mercado de trabalho. Este capítulo inicial tem por objetivo 

apresentar alguns destes fatores. Consideramos importante este assunto por tentar contextualizar 

o leitor na promoção feminina ao poder.  

A realização da mulher nas esferas da feminilidade e sócio-cultural depende do 

preconceito de que não há compatibilidade entre as mulheres cidadãs e mães de família 

(MARTINS, 1986). Contudo, considerando que a mulher é a matriz da continuidade do gênero 

humano, não se pode falar em uma total emancipação. Nesse sentido, com o passar dos anos 

foram acontecendo progressos nas áreas econômica, social, intelectual, artística, técnica, 

científica e política. Mesmo assim, ainda insistem em existir, no plano sócio-cultural, 

desigualdades de gênero.  

A combinação mais proveitosa para a felicidade e bem-estar de mulheres e homens é se a 

autoridade de ambos tivesse sido resultada de uma comparação entre os diferentes modos de 

constituição do governo de uma sociedade (MILL, 2006). O status matrimonial condicionou a 

relação da mulher com o mercado de trabalho, pelo menos a partir do momento em que a 

industrialização separa cada vez mais a casa do local de trabalho. A produção feminina passou a 

ocupar a sociedade a partir do século XIX, em uma conjuntura de profissionalização. Nos anos 

iniciais do século seguinte, as tentativas de profissionalização confirmam a existência de 

profissões consideradas femininas. Essas provieram do desejo de querer melhor a qualidade do 

serviço.  

Muitas mulheres optaram pela satisfação pessoal e em resposta à pressão por igualdade 

que foi impulsionada pelo movimento feminista das décadas de 1960 e 1970. Uma vez 

conquistada a igualdade em relação aos homens, muitas mulheres aproveitaram as oportunidades 

para concretizar esses direitos em suas próprias vidas (GIDDENS, 1997). A partir de 1968, o 

número de mulheres, principalmente as casadas, que exerciam uma atividade assalariada, 

aumentou. Ao contrário do que dizem os discursos sobre a civilização, o lugar do trabalho 

profissional na construção da identidade feminina conquistou novos territórios. Em 1971, por 

exemplo, metade das mulheres era economicamente ativa. Já a partir dos anos 1980, apareceram 
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algumas tendências inovadoras, como a conquista de bons empregos e o acesso a profissões de 

nível superior por parte das mulheres escolarizadas. Nesta época, o salário delas aumentou, bem 

como os novos comportamentos de atividade, sendo cada vez maior o índice de mulheres que não 

param de trabalhar após o casamento ou o nascimento do filho (LIPOVETSKY, 2000). 

A ascensão da mulher na sociedade não abrangeu apenas a tomada de espaço no campo do 

trabalho. Conforme Giddens, em 1945, as mulheres representavam 29% da força de trabalho. Já 

nesta época, quase todas as mulheres ocidentais se queixavam do acesso restrito à política, 

portanto, o direito feminino ao voto foi derivado do princípio de igualdade política entre os 

indivíduos, como abordado neste trabalho.  

Preconceitos impediam a mulher de ser percebida enquanto um indivíduo, remetendo-a 

apenas para o papel doméstico. Mas é enquanto mulheres, e não enquanto indivíduos, que as 

inglesas são chamadas às urnas. Na Inglaterra, este princípio da igualdade política entre 

indivíduos impediu a expressão do sufrágio feminino. O poder foi negado à mulher enquanto 

indivíduo, pois são marcadas pelas determinações do seu sexo. Mesmo assim, ocorreram dois 

modelos de acesso à cidadania política por parte das mulheres. De um lado, o modelo francês, 

ligado ao processo de individualização. De outro, o modelo anglo-saxônico, que descreveu o 

direito político das mulheres numa perspectiva de interesses. Nestes países, as mulheres 

conquistaram direitos políticos em razão da sua especificidade, introduzindo, na esfera pública, 

preocupações e competências próprias. Sendo assim, enquanto membros de um grupo ou 

representando interesses particulares, as mulheres obtiveram acesso ao voto (DUBY, 1995). 

A luta pelo voto feminino foi uma das conseqüências para a independência da mulher. 

Datam da Revolução Francesa1 os primeiros movimentos de reivindicações e os primeiros passos 

jurídicos para a identidade dos direitos. Por muito tempo, essa Revolução excluiu as mulheres da 

esfera política, pois com o advento da democracia, a incapacidade política feminina tornou-se um 

princípio. Contudo, o que realmente se destaca é o engajamento das norte-americanas na luta pela 

aprovação do sufrágio universal feminino no país, além da abolição da escravatura. Devido às 

dificuldades enfrentadas, o fim da escravidão foi aprovado pelo Congresso, mas não o direito à 

cidadania das mulheres. Em 1866, uma emenda que dava o direito político à mulher inglesa foi 

                                                
1 A Revolução Francesa é entendida como uma sucessão de acontecimentos entre os anos 1789 e 1799 que alteraram 
o quadro político e social da França. Influenciada pelos ideais do Iluminismo e da Independência Americana (1776), 
a Revolução Francesa é considerada por historiadores o acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. 
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apresentada por MILL (2006), mas acabou sendo vencida. Apesar da derrota, poucos anos depois, 

as eleições municipais tiveram a participação das mulheres.  

Foi somente em 1869 que o direito de voto às americanas foi concedido. Isto aconteceu no 

estado de Wyoming, onde a vitória da luta feminina se resumiu há poucos estados. A Nova 

Zelândia, que detém os direitos políticos no âmbito municipal para as mulheres desde 1886, 

estendeu esse direito a todo o país somente sete anos depois. Já a Finlândia foi o primeiro país da 

Europa em que as mulheres obtiveram o direito ao voto, em 1906.  

No Brasil, em 1910, foi fundada a Junta Feminina Pró-Hermes da Fonseca, que lutava 

pela emancipação política feminina no país. Devido a vitória de seu candidato, a campanha pela 

participação da mulher brasileira na vida política do país não terminou.  Enquanto isso, em 1916, 

pelo Estado de Montana, nos Estados Unidos, é eleita a primeira mulher para o Congresso, a 

quem caberia levar adiante a proposta do voto a todas as americanas. Esta idéia seria aprovada 

pelo Congresso dos Estados Unidos três anos depois, tornando-se a 19ª emenda a Constituição, 

que proibiu a discriminação política com base no sexo. Em 1930, o deputado César Zama 

defendeu o sufrágio universal, a fim de que as brasileiras pudessem participar efetivamente da 

vida política do país. Em 1932, com a instituição do Código Eleitoral Provisório, foi garantido o 

direito de voto para as mulheres, mas somente às casadas, desde que com a autorização dos 

maridos, e também, a algumas mulheres solteiras ou viúvas com renda própria. Tais restrições só 

foram eliminadas em 1934, após a promulgação do Código Eleitoral Brasileiro, mas o voto 

feminino só passou a ser obrigatório dois anos depois. A primeira brasileira escolhida para ocupar 

um cargo eletivo era natural do Rio Grande do Norte. Alzira Soriano foi eleita prefeita do 

município de Lajes em 1928, mas acabou por não terminar seu mandato, pois a Comissão de 

Poderes do Senado anulou os votos de todas as mulheres. Em 1933, a médica paulista Carlota 

Pereira de Queiroz foi a primeira mulher no Brasil a votar e também a ser eleita deputada federal. 

Quando se fala em política no Brasil, Roseane Sarney é sempre lembrada, pois foi a 

primeira mulher a ser eleita governadora, no Maranhão, em 1994. Vinda de uma família de 

tradição política no cenário nacional, a atual senadora pelo mesmo Estado que a elegeu 

governadora, enfrentou preconceitos de gênero. Pesquisas da época apontavam que 8% dos 

maranhenses não votariam nela para o governo do Estado devido à sua condição de mulher, 

conforme matéria do jornal Folha Online. A percentagem é pouca, mas já justifica a ainda fraca 

participação das brasileiras na política. O preconceito pode ter vindo também do fato de ela, na 
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época, ter uma filha de pouca idade para cuidar. Mesmo assim, soube administrar as tarefas 

domésticas com o empenho político, sendo reeleita para o cargo em 1998.  

Antes da garantia de cidadania política às mulheres no Brasil, em 1914, o feminismo 

aparece como um movimento internacional a favor do direito de voto. Herdeiro de correntes 

anteriores, este movimento questiona a diferença entre os sexos. Na Inglaterra, o feminismo não 

contribuiu para a concessão do direito de voto às mulheres. Foi uma reforma inacabada, datada 

do fim da I Guerra Mundial (1918), uma vez que as mulheres não votavam senão a partir dos 

trinta anos. Porém, todas as feministas eram favoráveis ao sufrágio feminino, mas não eram 

suficientemente numerosas para constituir um grupo de pressão eficaz. No período entre as duas 

Guerras Mundiais (1919 – 1939), o feminismo coloca-se na defensiva. O movimento sufragista 

inglês perde a sua razão de ser e desmembra-se politicamente. Já na França, onde acontece uma 

proliferação de jornais e grupos feministas, no espírito da Revolução Russa, o movimento perde o 

fôlego. O ambiente Pós-Segunda Guerra Mundial propiciou o desenvolvimento dos direitos 

individuais e as mulheres acabaram sendo beneficiadas. A Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, datada de 1948, menciona o direito entre os sexos. Ao serem redigidas 

complementações as novas constituições, vários países ocidentais destacaram essa igualdade em 

suas leis. 

Apesar de toda esta luta pelo direto ao voto às mulheres latino-americanas, inglesas e 

francesas, foi o Equador o primeiro país da América Latina que, em 1929, concedeu o voto para 

todas as mulheres no país. Na Argentina, somente após a posse do general Juan Domingo Perón2, 

em 1946, é que a campanha pelo voto feminino teve início, através de Eva Duarte. Evita, como 

gostava de ser chamada, lutou por essa conquista, aprovada pelo Congresso em 1947. A então 

primeira-dama do país, que será retomada no capítulo seguinte deste trabalho, fundou o Partido 

Peronista Feminino em 1949. O processo complexo e contraditório do reconhecimento dos 

direitos políticos às mulheres argentinas, durante o Peronismo, e o estímulo a sua participação 

culminou na criação desse partido para a realização das eleições que aconteceriam dois anos 

depois. Em 1951, as argentinas votaram pela primeira vez.  

Portanto, a evolução do voto das mulheres ocidentais se deve ao fato da tomada de 

consciência geral das desigualdades sob a nova definição dos papéis entre os sexos. O direito de 

                                                
2 Presidente da Argentina de 1946 a 1955 e de 1973 a 1974. Seu governo populista baseava-se no nacionalismo 
centralizado no poder do Estado. Apesar disso, o governo mostrava-se como autoritário, punindo de forma severa 
quem fizesse críticas ao governo. 
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voto não deve, no entanto, fazer esquecer as dificuldades encontradas pelas mulheres ansiosas por 

participar da vida pública. O princípio que regula as relações sociais que existem entre os sexos 

parece equivocado, pois não pode haver qualquer tipo de privilégio para um lado e incapacidade 

para o outro. Essa é uma das principais barreiras para a fraca evolução da humanidade (MILL, 

2006).  

Politicamente, a maior parte das mulheres, portanto, desenvolveu um sentido cívico tão 

afirmado quanto o dos homens. Como foi percebida, a evolução do voto foi dependente de uma 

tomada de consciência geral das desigualdades que as atingiam. Sendo assim, a luta dos sexos 

está ligada à luta de classes.  

A partir dos anos 1970, as mulheres foram descritas como politizadas, mais capacitadas 

para responder questões complexas de opinião pública e também mais numerosas para 

contabilizar escolhas eleitorais. Já no final do século XX, o princípio de uma igualdade jurídica 

entre homens e mulheres deixou de ser uma idéia nova no ocidente. Por isso, a história recente da 

cidadania civil e política das mulheres pode ser articulada em torno da grande disparidade do 

direito em 1945, em que diferentes mulheres passam a exercer direitos civis e políticos distintos e 

também que, a partir dos anos 1960, na Europa ocidental acontecem reformas desse direito. 

Portanto, enquanto o trabalho da mulher – e conseqüentemente o direito de votar – funcionou 

como um novo exercício de cidadania, elas passaram a ter acesso a todos os setores sócio-

econômicos, partindo cada vez mais para a tomada dos lugares dos homens. Nas últimas décadas, 

as mulheres fizeram grandes progressos, sendo que a ampliação da atividade econômica e política 

foi e ainda tem sido fundamental para esse processo em atividade.  

 

 

2.1 DO DIREITO AO VOTO À CONQUISTA PELO DIREITO DE SER CANDIDATA 

  

 Atualmente, o mundo passa por grandes mudanças, principalmente de gênero, mas nem 

sempre foi assim. Apenas no século XIX é que a luta pela emancipação feminina se destaca, pois 

conseguiu ir mais longe na batalha pelos direitos. Apesar das mulheres poderem exercer o direito 

fundamental à cidadania, nenhum país podia nomear para o governo mais do que uma 

representante feminina ou de eleger menos de 90% de homens para o Parlamento 

(LIPOVETSKY, 2000). Especulou-se, então, o papel moderador das novas eleitoras. No entanto, 
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tendo mudado o contexto político, as esperanças depositadas no voto das mulheres mudaram de 

conteúdo.  

A dificuldade de uma inserção proveitosa no mercado de trabalho estendeu-se à vida 

cívica e ao mundo da política em que, apesar dos avanços, as mulheres conseguiram uma 

representação minoritária nos vários campos da política. Mesmo assim, esse pequeno avanço 

deve proporcionar à mulher uma maior participação política nas questões sociais de seu país de 

origem. A recente entrada das mulheres nas legislaturas marca talvez o início de uma inversão de 

tendência. A independência feminina cresceu a ponto de serem as mulheres as maiores geradoras 

de economia e a entrada delas no campo político pode ser observada em várias democracias 

ocidentais, ainda que as oportunidades variem de um país a outro.  

No continente europeu, após as mulheres poderem votar, várias deputadas foram eleitas 

em seus países. Logo após a concessão do direito do voto feminino, curiosamente na Noruega e 

na Suécia, as mulheres eleitoras eram em número superior aos homens. Apesar de uma 

assembléia política francesa, por exemplo, ser considerada machista, ministérios presididos por 

mulheres realizam trabalhos sempre mais voltados para áreas sociais. A entrada das mulheres na 

política não é uma ação vista como normal pela sociedade, pois a política sempre foi uma 

profissão masculina. Sendo assim, os homens tornam-se decepcionados por estarem 

representados por uma mulher sentindo-se desvalorizados ou até menos bem representados 

(PERROT, 1998). 

Há apenas 76 anos, como abordado anteriormente, é que as mulheres brasileiras ganharam 

o direito de votar nas eleições nacionais. Apesar do Brasil apresentar um significativo 

crescimento na política desde aquela época, dos 34 integrantes do primeiro escalão do atual 

governo nacional, apenas quatro são mulheres3. A que se destaca é a ministra-chefe da Casa 

Civil, Dilma Rousseff. Ela foi delegada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de dirigir um 

conjunto de medidas para acelerar o crescimento econômico do país. Sendo assim, foi a porta-voz 

da descoberta do poço de petróleo Tupi e do início das transmissões da TV Digital no Brasil. O 

cargo que Dilma exerce é geralmente considerado o mais importante, pois está ligado diretamente 

com o presidente da República. Este parece ter ficado satisfeito com as ações da economista, pois 

Dilma está cotada como possível candidata à presidência da República nas eleições de 2010. Só 

                                                
3 A ministra da Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a 
ministra da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher, Emília Fernandes, e a ministra de Turismo, Marta Suplicy. 
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para lembrar que nas últimas eleições presidenciais do Brasil, em 2006, duas mulheres 

concorreram ao cargo. A primeira, Ana Maria Rangel, ficou em quinto lugar na disputa eleitoral 

do país. A outra, Heloísa Helena, obteve uma razoável intenção de votos dos brasileiros. Nestas 

mesmas eleições, pela primeira vez desde que a mulher passou a votar, três brasileiras foram 

eleitas governadoras. No Rio Grande do Norte, Wilma de Farias foi reeleita, no Pará, Ana Júlia 

Carepa, e no Rio Grande do Sul, Yeda Crusius. Dados do Tribunal Superior Eleitoral  referente às 

eleições de 2006 revelam que os percentuais de brasileiras disputando cargos políticos 

aumentaram, mas ainda são baixos.  

Portanto, participação das mulheres em diferentes instâncias não tem sido contabilizada 

como ação política suficiente para projetá-las como representantes dos partidos nas eleições. 

Durante muito tempo, a luta das minorias – termo que se refere a uma inferioridade política e 

social –, foi pelo acesso aos direitos individuais e políticos, prometidos pelo liberalismo e pela 

democracia.  

 

 

2.2 COTAS POLÍTICAS 

 

Uma das formas de participação feminina na cidadania é a política de descriminação 

positiva, assim chamada pelas americanas, que pretende combater a discriminação das mulheres 

pela imposição. Um exemplo é a cota política feminina, que tem por objetivo a definição de uma 

percentagem mínima de mulheres para estar representada em entidades. 

Atualmente, o sistema de cotas políticas já é consagrado em vários países do mundo. Este 

princípio promove a participação da mulher nos centros de decisão política por meio de uma 

presença equilibrada entre homens e mulheres nas listas em diferentes categorias de eleições. Na 

década de 1990, onze países da América Latina aprovaram leis de cotas que estabelecem o 

número mínimo de mulheres candidatas às eleições nacionais. Esses tipos de ganhos foram 

importantes e expressivos, mas não o suficiente para compensar o desequilíbrio entre a presença 

da mulher nos partidos políticos e entre a presença das mulheres no eleitorado (HTUN, 2001).  

Todas as leis de cotas desses países latino-americanos estipulam um percentual mínimo 

para o número de candidatos do sexo feminino. Argentina, Bolívia, Costa Rica, República 

Dominicana, Paraguai e Venezuela têm sistema de lista fechada, o que torna indispensável a 
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obrigatoriedade de competição na lista para as mulheres, embora nestes países, sem a norma de 

obrigatoriedade de posição competitiva para mulheres, a eficácia de cotas tem sido menor. Já 

num sistema de lista aberta, como no Brasil, os eleitores elegem seus candidatos votando, não nos 

partidos, e sim neles próprios. Conforme levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 

houve um tímido crescimento da porcentagem de brasileiras candidatas nas últimas três eleições 

municipais. Mesmo assim, a maioria dos partidos não conseguiu atingir a cota das mulheres. Ao 

analisarmos as raízes dessa desigualdade, temos que considerar que as brasileiras só passaram à 

condição de cidadãs a partir de 1932.  No Brasil, a cota mínima para candidaturas de mulheres 

nas chapas partidárias foi instituída em 1995, por proposição da então deputada Marta Suplicy, 

que sugeriu o mínimo de 30% de mulheres candidatas. Mas foi a Lei 9.100 do mesmo ano que 

estabeleceu as normas para as eleições municipais de 1996 com a incorporação do mínimo de 

20% de mulheres candidatas por partido ou coligação.  

Após oito anos do fim da ditadura militar na Argentina4, o país era o primeiro da América 

Latina a instituir uma lei de cotas de gênero. Um a cada três candidatos argentinos de cada 

partido deveria ser mulher. No país, a combinação de listas partidárias fechadas, a 

obrigatoriedade de posicionamento competitivo e também a abrangência eleitoral criaram 

condições para o bom desempenho do sistema de cotas. Estudos sobre a Argentina demonstram 

que as mulheres legisladoras tendem a participar de comissões parlamentares e a introduzir mais 

projetos relacionados com as questões dos direitos da mulher, da criança e da família, mais do 

que os homens (HTUN, 2001). Vários países latino-americanos seguiram o exemplo da 

Argentina e aprovaram leis semelhantes. Entre 1990 e 2005, a representação feminina no 

parlamento saltou de 6% para 36% na Argentina, de 11% para 35% na Costa Rica e de 12% para 

24% no México. Em Cuba, a proporção passou de 34% para 36% no mesmo período. Em todos 

os países que adotaram a lei de cotas, os efeitos foram positivos, como o fato de que em alguns 

deles a proporção de mulheres eleitas ascende em quase 40%.  

Essa inclusão tem sido pequena mesmo em países com tradição feminista e democrática, 

fato devido à fraca participação da mulher tanto no campo eleitoral como em cargos de primeiro 

escalão de governo e também, às formas alternativas de participação política, obtendo êxito da 

mesma forma. Essa ainda pequena representação é porque os partidos têm sua imagem afetada, 

                                                
4 A ditadura militar na Argentina acontece entre os anos de 1955 e 1983, em que vários presidentes civis e militares 
implantaram violentas ditaduras no país.   
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mas uma vez que estes se submetem a uma sociedade civil, devem garantir a emergência das 

mulheres, pois ao mesmo tempo em que se multiplicam ações de igualdade entre os sexos em 

assembléias políticas, por exemplo, aumenta a idéia de que as mulheres vão melhorar a política. 

Sem falar na instauração das cotas políticas para as mulheres, outras formas de inserção 

delas no quadro político poderiam ser revistas como a adoção de políticas de valorização da 

mulher, uma reforma política mais incisiva, investimentos em construções de lideranças 

femininas ou talvez, uma lei punindo os partidos que não atingirem a cota mínima estabelecida. 

No próximo capítulo, serão abordadas as principais mulheres que ajudaram na ascensão das 

próprias mulheres na política. 
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3 A FEMINIZAÇÃO DO PODER 

 

A emergência do feminismo como força política anunciou significativas redefinições dos 

alinhamentos políticos. Algumas manifestações ajudaram a forçar mudanças nos sistemas 

políticos como a acumulação de leis reformistas a favor das mulheres. Este capítulo tem por 

objetivo destacar o perfil de um vasto e diversificado feminino dentro da política, bem como 

apresentar, através de exemplos de mulheres que assumiram importantes cargos dentro de seus 

países, como o poder se feminiza. 

A reivindicação feminina pela cidadania produziu um sentido material e também 

simbólico, pois surgiu de uma vontade de tomar parte nas decisões coletivas e de tirar proveito 

das regras políticas, além da certeza das mulheres se firmarem como sujeito individual e coletivo. 

Essa reivindicação política pressupõe a consciência de um sujeito para dar representação a si 

próprio e, principalmente, sair da condição de submissão oriunda da prepotência e arrogância do 

homem (BONACCHI, 2003). 

Em muitos países, a feminização do poder se dá pela mudança do comportamento 

eleitoral da mulher, bem como a identificação partidária, acompanhada pelo aumento da 

participação política e pela criação de instituições formais para promover os interesses das 

mulheres. No século XIX, como já abordado anteriormente, quando se difunde a prática do 

sufrágio universal, a mulher fica dela excluída. Com o movimento feminista, a mulher adquiriu 

direitos que a fazem igual ao homem, como o de possuir bens, acesso às funções públicas e o 

direito de voto. 

Estudos feministas analisam o fato de que a participação política da mulher é subestimada 

ou considerada mais um engajamento moral que político. Mesmo considerando que as obrigações 

de cidadania não prevêem uma participação ativa na vida política, a possibilidade de ter uma 

carreira política depende de tempo físico e mental que dificilmente uma mulher que possua filhos 

e trabalho, ou seja, que tenha dupla obrigação, consegue obter. O reconhecimento público por 

parte dos homens acaba sendo entendido como um suporte para vencer a falta de estima e 

segurança ligada à humilhação de pertencer ao gênero subordinado. Uma vez que as mulheres são 

identificadas dessa forma, elas mesmas acabam impedindo o desenvolvimento da individualidade 

feminina. Apesar disso, o poder se feminiza e a mulher acaba mudando a política mundial, 

mesmo a partir de pré-julgamentos e preconceitos vindos de seus próprios companheiros. Como 
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poderá ser constatado ao longo do trabalho, algumas mulheres empregam os homens a seu favor, 

projetando neles uma alavanca para suas afirmações. 

Para entrar na carreira política, as mulheres necessitavam, e ainda necessitam, o mesmo 

que os homens, mas também algumas qualidades extras. O dinheiro já não é mais um igualador 

em termos de acesso à educação, ao capital, à propriedade e às oportunidades, portanto, os 

avanços como o aumento da proporção de postos de liderança em mãos femininas não 

necessariamente correspondem ao desenvolvimento econômico de uma nação. Basta observar o 

caso do Reino Unido que somente em 1970 aprovou a Lei do Salário Igual. Essa norma foi 

seguida pela Lei sobre a Discriminação Sexual, em 1975, e também pela criação da Comissão 

para a Igualdade de Oportunidades. Analistas criaram o termo gender gap, que corresponde a 

diferença não proporcional nos comportamentos e nas escolhas eleitorais entre os sexos. Este 

termo é designado para mulheres que migraram em direção a forças políticas liberais ou de 

esquerda (DUBY, 1991).  

Países economicamente subdesenvolvidos, os quais priorizam a educação das mulheres ou 

o acesso delas ás oportunidades de mercado, são beneficiados por uma liderança política e 

empresarial. Alguns fatores fazem as mulheres não se beneficiarem por essas oportunidades para 

transformar suas sociedades. Um dos principais obstáculos é a discriminação de gênero que 

enfrentam as candidatas. Estudos demonstram que a aceitação de candidatas cresce 

proporcionalmente aos preconceitos e estereótipos de gênero, mesmo em países desenvolvidos 

que possuem um importante histórico de participação feminina na política. É o caso da atual 

presidente da Irlanda, Mary McAleese. No cargo desde 1997, ela é a segunda mulher a ocupar a 

liderança do país. A primeira foi Mary Robinson, que conseguiu a reconciliação entre as duas 

Irlandas e recebeu elogios de ativistas por sua luta na defesa dos direitos humanos.  

Também pesquisas dizem que, mesmo quando os eleitores são simpatizantes às 

candidaturas femininas, estereótipos de gênero na política ainda estão presentes, uma vez que as 

mulheres são associadas a estereótipos enquanto os homens não trariam essas marcas. Como 

resultado, candidatas mulheres pareciam não ter reconhecimento da sociedade, quadro que está 

sendo alterado visivelmente. Um exemplo é a senadora Hillary Clinton, ex-pré-candidata à 

presidência dos Estados Unidos. Junto ao marido, Bill Clinton, presidente entre os anos de 1993 e 

2001, Hillary apoiou os direitos da mulher e o bem-estar de crianças do mundo todo. Também 

tentou convencer o partido democrata de que podia conseguir mais votos junto aos brancos da 
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classe trabalhadora, mas acabou sendo excluída em outras camadas da sociedade americana, 

dando ao socialista Barack Obama a candidatura à presidência americana. O contrário aconteceu 

no Rio Grande do Sul, na eleição de Manuela d’Ávila ao cargo na Câmara dos Deputados. A 

jornalista, oriunda dos movimentos estudantis, foi a candidata mais votada em 2006 para o cargo 

de deputada federal. Enquanto vereadora de Porto Alegre, eleita em 2004, sua eleição partiu de 

uma plataforma de políticas públicas para a juventude, o que garantiu votos do público feminino 

adolescente por se identificarem com o gênero e também pela pouca idade de Manuela, apenas 23 

anos quando eleita para a função legislativa. Mas ela é apenas uma das 46 mulheres que ocupam 

o cargo na Câmara dos Deputados, sendo que há 513 vagas disponíveis. Além de Manuela, mais 

duas mulheres são gaúchas5 e também possíveis candidatas à prefeitura de Porto Alegre.  

Mesmo assim, a presença feminina na vida pública continua ainda muito limitada. Na 

maioria das democracias ocidentais, a participação das mulheres como cidadãs no poder político, 

continua a ser um desafio atual. Em vários países, a igualdade dos sexos continua a ser um 

objetivo a atingir. A superioridade numérica dos homens ainda impõe a lei nas decisões políticas, 

sejam elas eleitas ou nomeadas.  

A presença ainda muito tímida das mulheres entre os altos funcionários que ocupam a 

cúpula do Estado é talvez a forma mais grave da marginalização feminina na cena política 

contemporânea. A única forma das mulheres terem peso nas escolhas é entrarem em massa na 

cena política, o que faz com que o feminino se torne importante num cenário dominado pelos 

homens (DUBY, 1991). Este ingresso das mulheres no cenário político é o que será abordado 

adiante. 

 

 

3.1 BREVE RETROSPECTIVA 

 

 Apesar das dificuldades enfrentadas pelas mulheres em garantir o direito de voto e, mais 

tarde, poderem ser votada, elas não desanimaram na luta pelos direitos básicos como cidadãs. A 

participação feminina na política cresceu – e tem crescido – bastante na última década. Sendo 

assim, muitas mulheres tiveram representatividade em momentos distintos da história, fazendo 

                                                
5 Luciana Genro e Maria do Rosário. 
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com que a questão do gênero mudasse, de maneira positiva, as formas de se fazer política no 

mundo. 

 Apesar de seguirem políticas totalmente diferentes, pode-se dizer que a maioria é herdeira 

de Margaret Thatcher. Em 1947, ela começou a tomar parte nas reuniões do Partido Conservador, 

sendo escolhida, em 1950, para se candidatar à Câmara dos Comuns. Com 23 anos, Margaret foi 

a mulher mais jovem da Grã-Bretanha a candidatar-se. Acabou perdendo a eleição, mas deixou 

uma boa impressão nos Membros do Partido Conservador. Em 1959, conseguiu a oportunidade 

de obter um lugar entre os conservadores na Câmara dos Comuns que, juntamente com a Câmara 

dos Lordes, forma o parlamento britânico. As possibilidades de uma rápida ascensão na vida 

parlamentar não eram muitas, pois além de ser pouco conhecida, Margaret não fazia parte do 

fechado círculo de líderes que orientavam a política partidária. Mesmo assim, em 1975, Margaret, 

então com 49 anos, tornou-se a primeira mulher a liderar um dos maiores partidos políticos da 

Grã-Bretanha em setecentos anos de história parlamentar, o Partido Conservador. Em 1979, ela 

começou a campanha eleitoral que durou quatro semanas. Como candidata, faltava-lhe 

experiência em negócios estrangeiros, e seu conservadorismo radical podia ser negativo. Em 

1979, Margaret se tornou a primeira mulher na Grã-Bretanha a ocupar o cargo de primeiro-

ministro, além de se tornar a primeira mulher a liderar uma nação ocidental. Quatro anos depois, 

foi eleita para o segundo mandato do cargo. Esta vitória aconteceu em conseqüência de várias 

outras conquistas. Tatcher ganhou o apelido de “Dama de Ferro” logo no início de sua gestão 

política por ser contrária ao comunismo, sempre marcando presença por seu estilo direto e 

autoritário (GARFINKEL, 1987). Outra personalidade feminina da política que detém o mesmo 

apelido é a presidente da Libéria, Ellen J. Sirleaf. A alcunha da primeira mulher do continente 

africano eleita presidente é porque ela tem a missão de conduzir a Libéria à normalidade após 14 

anos de guerra civil. A ex-funcionária do Banco Mundial e da Organização das Nações Unidas, 

que possui uma grande experiência política, concorreu para o cargo de presidente do país com um 

jogador de futebol que não possui o segundo grau de escolaridade completo.  

A Índia também não hesitou em eleger uma mulher para guiar seu destino. Indira Gandhi 

foi a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de governo na Ásia. Ela assumiu o país líder do 

mundo afro-asiático que estava passando pela maior epidemia de fome da época. A Índia 

esperava de Indira uma líder de pouca importância, mas suas ações provaram o contrário, pois 

assumiu o país em meio a uma sociedade ainda bastante patriarcal, e também pelo fato de ser 
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mulher, dois motivos para o claro preconceito do povo. Uma vez assumindo a mais alta posição 

do governo, ela nacionalizou os bancos do país, o que os economistas da época não indicavam. 

Em seu governo, Indira – que ocupou o cargo de primeira-ministra de 1966 a 1977 e de 1980 a 

1984 pelo Congresso Nacional Indiano – também foi responsável pela Revolução Verde, em que 

conseguiu que a Índia diversificasse e aumentasse as colheitas em todo o país, acabando com a 

dependência em importações de cereais e também aboliu privilégios de príncipes indianos. Por 

estas ações, ela adquiriu reputação internacional como chefe de Estado, governando o país 

também com mãos de ferro e ajudando a transformar a forma de fazer política. 

Em alguns países, a liderança feminina pode se converter em uma rotina. Outra 

personalidade feminina engajada em movimentos políticos que influenciou gerações de futuras 

líderes da América Latina, principalmente em termos de mudanças sociais, foi Eva Duarte ou 

Evita Perón. A cantora e atriz de rádio e teatro se casou com o então presidente da Argentina, 

Juan Domingo Perón, em 1945. Evita, como gostava de ser chamada, e Perón tornaram-se 

inseparáveis. A ligação dos dois era uma aliança política além de um caso pessoal. Eva teve 

participação ativa na formulação das medidas que o coronel adotaria e foi responsável por grande 

parte da popularidade de que ele desfrutou. Nas eleições de 1946, Perón foi eleito com 56% dos 

votos e Evita tornou-se politicamente muito ativa. Trabalhou pelo sufrágio feminino argentino, 

mas também pregava o papel tradicional da mulher, centralizado na ajuda e na promoção do 

homem. Para isso, ela usava todos os meios de comunicação possíveis, inclusive um jornal diário 

de sua propriedade. Através da Fundação Eva Perón, ela comandou a maioria das atividades 

beneficentes e previdenciárias do país. Sua preocupação constante com os pobres transformou-a 

em uma espécie de santa aos olhos da massa empobrecida. Mas nem todos a aprovavam. Muitos 

a consideravam uma oportunista que manipulava as pessoas para manter ela e o marido no poder 

(DECHANCIE, 1987). Em 1951, Evita foi diagnosticada com câncer e já no ano seguinte 

faleceu. Após comprometer a independência econômica do país, Juan Domingo Perón teve que se 

exilar na Espanha em 1955. Mesmo assim, não deixou de ser popular entre os argentinos.  

A argentina Isabel Martinez, terceira mulher do general Perón, também foi influência para 

a ascensão das mulheres na política. A então primeira-dama do país desde 1961 acompanhou o 

marido durante o exílio na Espanha. Em 1973, um ano após a volta de Juan Domingo Perón à 

Argentina, aconteceram novas eleições. O general solicitou que os delegados da convenção 

partidária votassem na esposa, Isabelita, para concorrer à vice-presidência do país. Após algumas 
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discordâncias, a maioria aceitou e Maria Estela Martinez de Perón foi indicada para se candidatar 

ao cargo. Após a morte do marido, em 1974, Isabelita tornou-se a presidente da Argentina, a 

primeira mulher no mundo a ocupar esse posto. Durante seu mandato, a economia do país sofreu 

com a inflação, com a paralisação dos investimentos de capital e com a suspensão das 

exportações de carne para a Europa, resultando no início da dívida externa. Frente a crescente 

atividade dos grupos de esquerda, Isabelita decidiu fortalecer a ação de governo. A renovação da 

cúpula militar foi parte de um programa de endurecimento do controle que inclui também o 

fechamento de publicações opositoras. Apesar da pressão militar, ela se negou a renunciar. Em 

1976, um golpe de estado pôs fim ao governo de apenas 20 meses. Acusada de malversação de 

fundos, ela foi posta em prisão domiciliar na Província de Neuquén e depois numa chácara na 

localidade de San Vicente, em Buenos Aires, sendo investigada pela Comissão Nacional de 

Recuperação Patrimonial acerca de atos de corrupção. 

Portanto, enquanto o direito de voto feminino foi conquistado entre os anos de 1920 e 

1960 do século passado, o direito das mulheres a serem eleitas, demorou quase 50 anos e só 

recentemente foi possível constatar os efeitos.  Estas conseqüências vão desde mudanças sócio-

econômicas a culturais dentro dos países, onde as mulheres quebraram barreiras dentro de um 

universo comandado por homens como é a política. Com estas quedas, elas passam a preencher 

mais posições e se beneficiaram das cotas de gênero. Mas os desafios de administrar um país, 

independente do sexo do governante, são sempre enormes.  

 

 

3.2 CENÁRIO ATUAL 

 

De acordo com o Conselho das Mulheres Líderes Mundiais, rede que reúne atuais 

primeiras-ministras, presidentes e ex-ministras de todo o mundo com o objetivo de avançar na 

democracia e na igualdade de gênero, mais de cinqüenta mulheres já foram eleitas para o cargo 

máximo em seus países. Atualmente, doze mulheres ocupam esse posto em seu país, algumas 

delas citadas adiante neste trabalho. Dessas, quatro estão repetindo o mandato. Na Índia, país 

abordado anteriormente e que mereceu destaque neste trabalho por ter sido o primeiro país 

asiático a eleger uma mulher para primeira-ministra, o chefe de Estado tem certa influência na 

formação dos governos a nível nacional e local. Quem ocupa esse cargo atualmente é a presidente 
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Pratibha Patil, primeira mulher a ocupar o cargo no país. Patil permanecerá à frente do país até 

2012. Helen Elizabeth Clark está em seu terceiro mandato presidencial na Nova Zelândia, país 

que detém os direitos políticos no âmbito municipal para as mulheres desde 1886 e o primeiro do 

mundo a conceder o direito ao voto, em 1893. Clark apóia a república na Nova Zelândia, 

procurando sempre abolir as tradições monarquistas como o uso de títulos de nobreza. Outro país 

governado por uma mulher é Antilhas Holandesas. A primeira-ministra é Emily de Jongh-Elhage, 

que está em seu segundo mandato, assim como a presidente da Finlândia, Tarja Halonen, 

primeiramente eleita em 2000 pelo segundo país da Europa com maior representação de mulheres 

na Europa. 

Atualmente, as mulheres latino-americanas estão ascendendo aos cargos mais altos em 

uma época em que os eleitores estão à procura de novos modelos políticos e econômicos. 

Eleitoras começaram a perceber que as mulheres são menos suscetíveis à corrupção, conforme 

sugerem algumas pesquisas de opinião, pois geralmente são novas na política, uma reação à 

corrupção que marcou os regimes autoritários do passado dominados por homens. Para países 

que ainda tenta solidificar democracias após décadas de ditaduras e crises financeiras, muitas 

mulheres estão à frente dos eleitores para substituir os tradicionais políticos que acabaram por 

fracassar em suas formas de governo ou também para dar continuidade a um governo. Dois 

exemplos podem ser observados atualmente como a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma 

Rousseff, que atua diretamente ao lado do presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, 

possível sucessora ao cargo, e ainda, a atual presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que 

tomou posse em 2007, ocupando o cargo do marido, Néstor Kirchner. 

Sendo assim, a ascensão delas ao poder ressaltou o fato de que ser uma mulher na 

América Latina está se tornando cada vez menos um obstáculo para se chegar a um posto 

superior. A conselheira-chefe de Governança do Fundo das Nações Unidas para as Mulheres, 

Anne Marie Goetz, disse que a participação política das mulheres no mundo duplicou na última 

década, passando de 8% para 16%, em média. Certamente este foi o caso de duas latino-

americanas. Uma delas, a chilena Michelle Bachelet, acabou eleita presidente da República pelo 

seu povo em 2006 e se tornou primeira mulher presidente da América do Sul. Durante sua 

campanha, Bachelet prometeu uma maior participação dos cidadãos nas formas de manifestar 

cidadania. A socialista substituiu o presidente Ricardo Lagos e deu continuidade à hegemonia da 

Concertación, uma coalizão de partidos de centro-esquerda que governa o Chile desde o fim da 
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ditadura de Pinochet6, em 1990. Sua trajetória política já é antiga. Bachelet foi primeira-ministra 

da Saúde e ministra da Defesa no governo de Lagos, sendo a primeira mulher a exercer estes 

cargos na América Latina. As mulheres marcam a diferença quando entram em cena e acabam 

por eliminar não somente certas formas da profissão política, mas também procuram modificar 

propriedades e programas (DUBY, 1991). Bachelet confirmou tal teoria. Uma vez presidente, foi 

qualificada como modelo por vários países por sua decisão de nomear um gabinete de ministros 

com 50% de mulheres e também pela paridade na indicação de outros cargos no Poder Executivo. 

Mesmo assim, a presidente do Chile lamentou a fraca representação feminina em postos políticos 

eleitos – apenas 12,5% na Câmara dos Deputados e 5% no senado chileno. Para reverter essa 

situação, Michelle convocou os países da região a adotar leis de cotas e medidas para corrigir este 

desequilíbrio. Atualmente, nove dos 22 ministros do Chile são mulheres no governo Bachelet. 

Um ano após a eleição de Michelle Bachelet, Cristina Kirchner, objeto de estudo deste 

trabalho, foi empossada a primeira mulher eleita presidente da Argentina. Ela governará o país 

pelos próximos quatro anos, confirmando a obsessão argentina pela figura feminina, eternizada 

por Evita e Isabelita Perón.  

 

 

3.3 MULHERES QUE DERAM A VIDA PELA POLÍTICA 

 

Dois países de continentes distintos tentam lidar com constantes problemas políticos 

parecidos uma vez que possuem personalidades femininas retratadas pela mídia não apenas pelas 

extensas carreiras políticas, mas porque deram a vida em nome de suas funções públicas. A ex-

candidata à presidência da Colômbia Ingrid Betancourt, foi seqüestrada pelas Farc7 no início de 

2002 junto com a chefe de sua campanha Clara Rojas. Na época, Ingrid era senadora do país e 

estava fazendo campanha para as eleições presidenciais quando foi raptada. Elas fazem parte de 

um grupo de 45 reféns que a guerrilha quer trocar por 500 de seus integrantes presos. Filha de ex-

                                                
6 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte governou o Chile como ditador entre 1973 e 1990 após um golpe militar. As 
violações aos direitos humanos durante a ditadura do general chamaram a atenção da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Conforme Verdugo, cerca de três mil pessoas teriam sido assassinadas por membros da Direção de 
Inteligência Nacional (DINA) e de outros organismos das Forças Armadas.  
 
7 As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia é uma guerrilha revolucionária comunista, que opera mediante o 
uso de táticas terroristas e de guerrilhas. Foram criadas em 1964 como aparato militar do Partido Comunista 
Colombiano. 
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senador e ex-embaixador colombiano, Betancourt concorrera ao cargo de senadora em 1998 

tentando combater o tráfico de drogas e militando a favor de causas ambientais.  

As posições da guerrilha e do governo impedem do processo que leve à libertação dos 

reféns, alguns dos quais seqüestrados há mais de dez anos na selva colombiana. Betancourt, 

conforme os vários vídeos gravados pelos guerrilheiros e divulgados pela mídia ao longo destes 

anos de seqüestro, é constantemente submetida a maus-tratos, mas diz apoiar esse tipo de 

operação porque não pode renunciar ao seu direito fundamental de liberdade. Conforme a mãe da 

ex-senadora da Colômbia, Ingrid sempre esteve disposta a dar a vida em nome de seus princípios, 

evidenciada como uma mulher forte e destemida, apesar de ter dois filhos. Ela ainda permanece 

refém dos guerrilheiros da Farc. 

No continente asiático o problema é religioso. No Paquistão, país que tem o Islã8 como 

religião oficial, o primeiro-ministro é geralmente o chefe do maior partido representado na 

Assembléia Nacional. Benazir Buttho ocupou este cargo por duas vezes na história política do 

Paquistão. Na primeira vez, em 1988, passou a ser a primeira mulher na história da Modernidade 

a comandar uma nação islâmica. Educada no Reino Unido, retornou ao Paquistão em 1977 e dois 

anos depois se tornou a líder do PPP, o Partido Popular do Paquistão, atualmente o maior grupo 

de oposição. Portanto, a vida de Benazir sempre esteve atrelada à história de seu país. 

A vontade de se tornar pela terceira vez a primeira-ministra do Paquistão fez com que 

Benazir retornasse ao país após oito anos de exílio em outubro de 2007. Partidários a 

desaconselharam alegando falta de segurança, mas ela não desistiu. Em campanha para as 

próximas eleições parlamentares no final deste ano, a personalidade política mais popular do país 

e líder do único partido de alcance nacional do Paquistão sofreu um atentado terrorista, 

provavelmente cometido, segundo algumas mídias, por grupos islâmicos radicais ligados ao 

Talibã9. Caso vencesse, a política de Benazir poderia encaminhar o país para a democracia, 

contrapondo-se ao crescente fanatismo religioso. 

Portanto, estas duas personalidades femininas acabaram, de uma forma ou de outra, por 

pagar com a vida pelas crenças e ideais de transformar seus países em lugares melhores de se 

                                                
8 Religião monoteísta baseada nos ensinamentos religiosos do profeta Maomé. É tido por seus praticantes como um 
modo de vida que se relaciona com todos os aspectos da atividade humana. O islamismo é a segunda maior religião 
do mundo em termos de praticantes.  
 
9 Movimento islamita nacionalista do mundo árabe. O talibã pertence a uma organização islâmico sunita que enfatiza 
a piedade e a austeridade no mundo. 
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viver apesar dos conflitos existentes. Ao irem contra as políticas mais autoritárias, Ingrid 

Betancourt e Benazir Buttho, seja através de tortura, exílio ou morte, recebem destaque pela 

coragem e fidelidade à Colômbia e ao Paquistão, respectivamente. As ações por elas realizadas 

servem de exemplo para as novas líderes mundiais. No próximo capítulo, a trajetória política de 

uma dessas mulheres, Cristina Kirchner, é abordada, principalmente no contexto de sua posse, 

que aconteceu no final de 2007.  

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

4 A MIDIATIZAÇÃO DO FEMININO NA POLÍTICA 

  

 Este capítulo tem por objetivo apresentar o objeto do presente estudo, Cristina Kirchner, 

segundo o trabalho de dois jornais impressos estaduais, O Sul e Zero Hora, a partir da posse de 

Cristina à presidência da Argentina. Antes de tratar o tema, se faz alguns registros da política de 

cotas, uma vez que tal mecanismo é importante para condicionar a presença da mulher argentina 

na política. 

A adoção da política de cotas em muitos países, como abordado anteriormente, resultou 

no aumento do número de mulheres em cargos eletivos. Todos os países latino-americanos com 

leis de cotas elegem seus parlamentares através de listas partidárias, embora em alguns países um 

percentual fixo de parlamentares é escolhido por representação distrital. Portanto, as mulheres 

que conquistam o poder devem as suas posições aos seus partidos, geralmente a líderes, homens 

ou parentes, e não a outras mulheres. Os legisladores acabam apresentando as cotas como a 

solução política para as demandas das mulheres na participação da tomada de decisões, mas se o 

objetivo do legislador ou líder político é aumentar a presença das mulheres no parlamento, a mera 

criação de uma lei de cotas não é suficiente (MIGUEL, 2000). 

O que ocorre é uma tendência de mulheres latino-americanas em adotar frentes políticas 

como forma ideal de organização para a mudança. Nesse sentido, o Partido Peronista, por 

exemplo, aponta para uma verdade de que apenas uma estreita esfera de opções está disponível 

para as mulheres quando elas se engajam nas atividades formais do partido. Por outro lado, 

existem elementos acerca do desempenho do Peronismo patriarcal no desenvolvimento de uma 

reduzida consciência social de gênero entre os filiados femininos (SOHIET, 2000). 

Como pôde ser constatado no capítulo anterior, a América Latina foi bem mais sucedida 

na busca pela igualdade de gênero. Em 2006, as mulheres ocupavam 39% dos cargos legislativos 

argentinos, enquanto apenas 16% das cadeiras do Congresso nos Estados Unidos eram ocupados 

por mulheres, segundo a Diálogo Interamericano10. Apesar da pré-candidatura de Hillary Clinton, 

que acabou perdendo o lugar para o também senador Barack Obama, os Estados Unidos ainda 

não elegeram uma mulher presidente, ao contrário de dois países da América do Sul, o Chile e a 

Argentina. 

                                                
10 Organização da sociedade civil sediada em Washington que reúne cerca de cem pessoas de vários países das 
Américas de diversos setores. 
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4.1 CRISTINA KIRCHNER: BREVE TRAJETÓRIA DO FEMININO NA POLÍTICA 

 

Conforme o Índice de Brecha de Gênero, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial11 no 

final de 2007, dos 128 países analisados, a Argentina encontra-se em 33º lugar. Este número é 

usado para comparar a oportunidade econômica, os acessos à educação e à saúde e também o 

poder político das mulheres. Neste contexto, está inserida Cristina Elisabet Fernandéz de 

Kirchner, presidente da Argentina desde 2007.  

Exercer um poder político é obter a capacidade de representar a sociedade perante si 

própria ou outras sociedades a ela exteriores. Cristina Kirchner parece conhecer bem esta 

capacidade. O cargo de presidente da Argentina entre os anos de 2003 e 2007 foi ocupado por seu 

marido Néstor Kirchner. Esta peculiaridade não tornou Cristina somente a primeira-dama do país. 

Durante esta época, a advogada de 54 anos foi senadora, a exemplo de Hillary Clinton, que 

durante o mandato do marido, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, foi eleita 

senadora de Nova Iorque pelo Partido Democrático em 2001. É com Hillary que Cristina prefere 

ser comparada, embora tenha mais semelhanças com Evita, primeira mulher do general Juan 

Domingo Perón, pois esta, uma vez primeira-dama do país, aproveitou a carreira política do 

marido em benefício de causas sociais. Mesmo assim, as semelhanças ente Cristina e Hillary não 

deixam de existir. Ambas estudaram direito e tiveram carreiras de grande sucesso, conheceram os 

companheiros na faculdade, engajaram-se na política desde cedo e se tornaram senadoras por um 

Estado de projeção de seus países, diferente do berço político dos maridos onde viveram depois 

de casadas. 

Estas duas mulheres foram adeptas do fato de que primeira-dama não deve ser somente 

espectadora e sim, participante ativa do processo político, podendo assumir função no governo ou 

não. O modelo ideal de mulher de um líder sempre foi o mesmo, mas se observa hoje que as 

primeiras-damas, além de respeitar sua cultura de origem, se tornam cada vez mais personalistas. 

A primeira-dama do Brasil entre os anos 1956 e 1961, Sarah Kubitschek, engajou-se em obras 

socais, abrindo caminho para outras esposas de políticos brasileiros a partir de então. Sarah 

ocupou o posto na mesma época de Evita Péron, então primeira-dama da Argentina que se tornou 

ídolo dos descamisados, como já abordado anteriormente. Não trilha este mesmo caminho a atual 

                                                
11 O FEM é uma reunião anula entre chefes das corporações mais ricas do mundo que acontece na cidade de Davos, 
na Suíça. 
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primeira-dama do Brasil, Marisa Letícia da Silva. Apesar de ter começado a vida política atuando 

ao lado do marido, Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa afirmou para a mídia que uma vez o marido 

eleito, iria se dedicar aos trabalhos com a juventude e combater a violência brasileira, o que em 

cinco anos como primeira-dama não ocorreu. Nos Estados Unidos,  considerado um país de 

tradição de primeiras-damas marcantes e engajadas em ações sociais, Hillary Clinton, tomada 

novamente como exemplo, conseguiu se sobressair diante de um presidente carismático, sendo a 

primeira entre as demais primeiras-damas norte-americanas a ter pós-graduação e uma carreira 

profissional de sucesso. Em 1993, Bill Clinton a indicou para encabeçar o projeto de reforma do 

sistema de saúde americano, confirmando que as mulheres de líderes políticos podem ascender 

nesse contexto. Também um exemplo de primeira-dama que não possui pretensões políticas é 

Carla Bruni. Ao se tornar mulher do atual presidente francês Nicolas Sarkozy, Carla tem 

levantado questões sobre a imagem e o papel de uma primeira-dama inserida na pós-

modernidade. Atualmente, as mulheres de líderes políticos sabem qual o comportamento 

esperado, porém optam pelas ações que mais as agradam. A ex-top model, um dos fatos para 

estar constantemente sendo retratada pela mídia, é dona de um passado polêmico, sobretudo 

perante os ingleses. Ela sempre foi julgada pelos meios de comunicação ingleses como 

politicamente contrária aos ideais do marido. Antes do romance e da própria mídia transformá-la 

em uma primeira-dama perfeitamente bem vestida, a herdeira italiana desprezou o plano 

presidencial de Sarkozy, declarando que preferia a candidata socialista à presidência da França 

em 2007 Segolene Royal. Ao contrário da primeira mulher de Sarkozy, Cecília Ciganer-Albeniz, 

que tem ambições políticas, Carla não pertence a nenhum partido.   

Na Argentina, a peronista Cristina Kirchner é a segunda mulher a chegar à presidência e a 

primeira a ser eleita, pois em 1973, como já relatado neste trabalho, a vice-presidente Isabelita 

Perón assumiu o país após a morte do marido. Estes dois fatos ajudam a reforçar a idéia de que as 

mulheres possuem um grande peso político no país. Antes de Cristina, figuras como Graciela 

Fernández Meijid e Hilda “Chiche” Duhalde foram senadoras pela difícil província de Buenos 

Aires e aspiraram à presidência. Kirchner juntou-se à nova geração de poder feminino que inclui 

ainda a presidente do Chile, Michelle Bachelet, a primeira-ministra da Alemanha, a conservadora 

Ângela Merkel, a presidente da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, e a premiê da Jamaica, Portia 

Simpson-Miller. Em comum, essas mulheres têm a sólida trajetória política ou acadêmica. O que 

distingue Cristina de outras mulheres políticas é o zelo com que cuida de sua aparência pessoal. 
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Mais de uma vez, Cristina admitiu a jornais nacionais que se maquia muito e que troca de roupa 

quatro vezes ao dia. Têm preocupações comuns às mulheres como o excesso de peso e o 

envelhecimento precoce. Constantemente retratada também por suas declarações fortes e 

convictas, Cristina acredita que as mulheres são igualmente ou mais bem dotadas que os homens 

para governar, que as matanças e os tormentos da ditadura militar não merecem perdão, e que a 

defesa dos direitos humanos é uma política do Estado.  

É possível dizer que a feminização do poder é um empreendimento que passa pelo papel 

que tem o corpo, sobretudo a compreensão que a mesma tem do seu potencial simbólico. Apesar 

de sempre estar ligada à ascensão política de Néstor Kirchner, a ex-primeira-dama argentina teve 

uma longa trajetória política própria. Nos anos 1970, Cristina começou a carreira política na 

Juventude Peronista, na província de Santa Cruz. Chegou ao cenário político nacional antes do 

marido, valendo-se de seus dotes de oradora devido a bagagem intelectual.  

Cristina nasceu em La Plata, capital da província de Buenos Aires, lugar em que mais 

tarde veio a ser senadora. A peronista se aproximou da candidatura à presidência de forma 

silenciosa, falando apenas em pequenos comícios e concedendo poucas entrevistas em países do 

exterior. Fez uma campanha em que evitou debates com seus oponentes e contato com a 

imprensa. Durante os últimos meses que sucederam as eleições na Argentina, Cristina se recusou 

a dar entrevistas, faltou a debates e não apresentou um plano de governo. Apesar de ser 

protagonista de uma sólida carreira política independente de Néstor Kirchner, grande parte da 

popularidade de Cristina se deve a ele, que assumiu em 2003 uma Argentina que lutava para se 

recuperar das crises econômica e política. Na época, Néstor foi apontado como a nova cara do 

país e não decepcionou os eleitores. O índice da população vivendo abaixo da linha de pobreza na 

Argentina foi de 53% quando ele assumiu, para 26% atualmente. As indústrias argentinas hoje 

funcionam no limite de suas capacidades, dado o consumo impulsionado pelas políticas do atual 

governo. De 2003 até 2006, o país cresceu a taxas de 9% ao ano, só comparáveis às da China e 

Índia. O desemprego, que chegou a 27% em 2001, está em 7% segundo o mais recente dado do 

governo. Feitos como estes tornaram Néstor o presidente mais popular da Argentina desde o 

general Juan Domingo Perón.  

Mesmo não havendo grandes manifestações políticas e nem amplos comícios durante a 

campanha à presidência da Argentina, e mesmo no país 30% dos eleitores terem declarado que 

jamais votariam numa candidata feminina, Cristina Kirchner garantiu 45,2% dos votos nas 
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últimas eleições presidenciais. Segundo analistas, o que ajudou a fortalecer a campanha da 

peronista foi a apresentação de treze chapas da oposição contra a candidatura oficial. Cristina 

concorreu com outra mulher, a oposicionista Elisa Carrió, criadora da Coalizão Cívica, aliança 

que obteve 23% dos votos. 

“Os Pingüins”, apelido do casal Kirchner devido a origem na fria Patagônia, atualmente 

compartilham da mesma ideologia e militância na sociedade argentina e desfrutam do bom 

desempenho da economia durante os últimos quatro anos. Apesar disso, a ex-primeira-dama e ex-

senadora não convenceu o eleitorado de Buenos Aires e das províncias de Córdoba e San Luiz, as 

mais ricas do país, em uma eleição marcada pela abstenção.  

Eleita em 28 de outubro de 2007 para um mandato de quatro anos junto ao vice-presidente 

Julio Cobos, não se nega que Cristina chegou a presidenta da Argentina via laços conjugais, 

como retrataram várias mídias, mesmo tendo uma intensa carreira política e valendo-se de seu 

duplo papel de senadora e primeira-dama. Com dizia o slogan “Cristina é a mudança que acaba 

de começar”, ela prometeu manter o bem-sucedido modelo econômico implantado pelo marido, o 

que faz prevalecer a percepção de que se trata apenas de uma transferência de poder, mesmo 

negando em seu discurso de posse a alternância no poder com o marido. Mesmo assim, ela 

assumiu o comando da Casa Rosada mais forte do que o marido, que ainda continuará tendo 

poder no governo argentino. 

No próximo capítulo são abordadas as formas de construção jornalística que cada jornal 

impresso realiza ao trabalhar a posse de Cristina Kirchner, bem como os discursos usados para 

retratá-la de diferentes formas.   
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5 CONSTRUÇÃO JORNALÍSTICA DA POSSE DE CRISTINA KIRCHNER 

 

Toda pesquisa de análise discursiva remete à história e às condições de produção dos 

enunciados e das enunciações dos sujeitos sociais. Assim, a essência do tema deste trabalho está 

em analisar o discurso dos jornais O Sul e Zero Hora, levantando as intenções dos enunciantes. 

Este é o objetivo deste capítulo. Tendo em vista que o material analisado diz respeito ao discurso, 

ressalta-se que esta análise visa salientar um discurso já produzido, ou seja, público, e é através 

dele que se localizam suas produções. 

Estudos sobre a participação política da mulher e o modo como elas têm sido 

representadas pelos meios de comunicação ofereceram algumas evidências para se compreender 

as dificuldades envolvidas em uma participação política feminina mais efetiva. O estudo acerca 

de como este feminino é retratado pelas mídias é importante porque, através dele, 

compreendemos como esses dois tipos de mídia impressa constroem a figura da mulher 

assumindo cargos de liderança na esfera pública.  

A questão da representação das mulheres nos meios de comunicação sempre esteve entre 

uma das maiores preocupações feministas. Para analisar essa representação das mulheres nas 

mídias é preciso averiguar os processos de construção de sentido em diversos planos ou discursos 

dos quais os textos são apenas uma parte (SILVEIRINHA, 2004). Em 1995, uma pesquisa 

demonstrou que 17% dos atores das notícias eram mulheres. Após cinco anos, este percentual 

subiu, mas apenas 1%. Mesmo em países em que este número é mais alto, menos de um terço dos 

atores das notícias são mulheres. 

Entre os anos 1930 e 1940, revistas americanas anunciavam uma “nova mulher”, que 

tinha como característica principal a luta pela independência. SILVEIRINHA (2004) relembra a 

ativista feminina Betty Friedan, que denunciou o sexismo e o retrato dos papéis sexuais em 

revistas femininas e estudou as mensagens geradas pela cultura do consumo dirigidas às mulheres 

americanas suburbanas de classe média nos anos de 1950. O livro “A Mística Feminina”, 

publicado em 1963 por Friedan, ajudou a desencadear uma tomada de consciência que resultou 

em diversas reivindicações feministas frente aos meios de comunicação. Nesta época, as ainda 

poucas mulheres profissionais que eram representadas na televisão eram simbolicamente 

inferiorizadas, sendo muitas vezes retratadas como depreciadas aos profissionais masculinos. 
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Também pode ser citado o caso de jornais impressos em que, mesmo que tenha havido alguma 

mudança, o gênero é abordado somente por seções especiais (SILVEIRINHA, 2004). 

A evolução dos estudos feministas nos meios de comunicação acontece a partir da década 

de 1980, com mais ênfase na análise de textos produzidos para as mulheres como a música pop, 

os talk-shows, as telenovelas e as revistas femininas. Com o “novo jornalismo” surge também as 

colunas escritas por mulheres em revistas femininas e o “jornalismo confessional”, construído em 

torno de uma cultura de consumo. Mesmo com tais avanços, as mulheres ainda se queixam de 

que são representadas de uma forma distorcida em termos de conteúdo. Mesmo assim, a análise 

da representação dos gêneros confirma tais fatos, mas foi justamente a questão da construção dos 

gêneros, que fez orientar grande parte da investigação feminista dos meios de comunicação para 

o lado do consumo (SILVEIRINHA, 2004). 

No que diz respeito ao discurso sobre a mulher inserida na política, produtos da mídia 

tendem a refletir mudanças nas expectativas sociais. Elas elaboram uma agenda política 

claramente diferenciada, dirigindo seus interesses para temas feministas (FINAMORE, 2006). 

Candidatas enfrentam o peso de serem mulheres que não é explicado pela razão, exigindo delas 

um trabalho maior para serem aceitas como ocupantes de cargos de liderança tanto pela 

sociedade como pelas mídias.  

Em um recente artigo escrito por KEHL (2007), Cristina Kirchner é citada como uma 

argentina que venceu barreiras dentro de seu país, considerado por ela machista, até chegar ao 

posto de presidente. Mesmo assim, a autora diz que a presença de mulheres em cargos de 

liderança já não causa tanto espanto atualmente e que o fato de estarem em altos postos não 

significa que as políticas sejam as mais justas. O início desse avanço foi apontado por Virginia 

Woolf12, que relatou em diário que nos anos 1920, sob a ótica inglesa, a sociedade estava em 

plena transformação, referindo-se as constantes transformações que as mulheres sofreram na 

época. Porém, a midiatização do feminino é entendida como uma explícita exposição do corpo da 

mulher, que acaba sendo banalizado de tanto que é produzido e reproduzido. Portanto, a 

construção discursiva de masculinidade está entrando em processo de feminização devido ao 

avanço das mulheres sobre os espaços da vida pública. Devido a esse avanço é que elas ocupam 

                                                
12 Escritora britânica que foi uma das pioneiras do Modernismo na literatura inglesa, aproximadamente entre os anos 
1910 e 1940.    
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cada vez mais lugares também nos meios de comunicação de massa em dias atuais (KEHL, 

2007). 

 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO COMPARATIVO 

  

Há múltiplas técnicas midiáticas que expõem principalmente as mulheres. Nessa 

perspectiva, compreender as estratégias para capturar o sujeito mulher em suas mais 

diversificadas possibilidades de presença, remete à percepção que os mesmos tipos de mídias 

podem ter diferentes visões sobre o objeto deste estudo e sobre o fato. 

Acredita-se ser produtivo nessa análise considerar a importância de se estudar as análises 

que interpretam conteúdos, as quais trabalham com as marcas formais da superfície textual tal 

como ela se apresenta. As análises explicativas e críticas fazem uma avaliação da eficácia do 

processo comunicativo no contexto imediato, situacional ou apenas descritivo, mas o importante 

para o estudo dessa referida pesquisa é as análises de textos isolados, através de comparações.    

As marcas ou pistas do processo de geração de sentidos que o analista interpreta num 

referido texto dependem do contexto inserido. Isto quer dizer que uma mesma marca encontrada 

pelo analista em dois textos distintos produzidos em contextos diferentes, pode ter interpretações 

diferentes. O contexto desempenha um papel periférico, em que são fornecidos dados que 

permitem desfazer ambigüidades nos enunciados (MAINGUENEAU, 2002).  

Dessa forma, fica impossível se chegar a interpretações válidas sem o uso de 

metodologias comparativas, sendo necessária a realização de uma observação sistemática que 

examina o modo de ser com que está inserido no universo junto, no caso, com outros jornais, 

visando-se conhecer através de observações de igualdades ou diferenças no trabalho da 

construção da notícia. Portanto, os jornais estão relacionados conforme interesses da população 

estadual via a edição do dia 11 de dezembro de 2007, totalizando dois impressos que registram a 

posse de Cristina Kirchner. 

A fim de realizar um estudo comparativo, levando em conta a análise do discurso, os 

veículos de comunicação foram analisados e posteriormente comparados. O jornal O Sul, 

fundado em 2001, pertence à Rede Pampa de Comunicações, que possui a sede na capital do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre. Abrangendo as mídias radiofônicas, televisivas e impressas, têm 
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veiculação apenas estadual. Os dois grandes diferenciais deste impresso são o uso de ponto final 

em todos os títulos presentes no jornal e o fato de ele ser o único do país editado inteiramente em 

policromia13, que é o emprego de várias cores em um mesmo trabalho. Estas duas peculiaridades 

do jornal O Sul são uns dos motivos do uso para análise neste trabalho. A periodicidade é diária e 

de circulação nacional. O periódico tem formato tablóide (36 cm X 29 cm), ou seja, equivalente à 

metade de um jornal standard. O Sul possui ainda uma versão on line
14

 em que são 

disponibilizadas apenas capa e contracapa da edição do dia do jornal. O outro impresso analisado, 

pertencente ao grupo multimídia RBS (Rede Brasil Sul de Comunicação), é o maior jornal do Rio 

Grande do Sul e um dos maiores jornais diários em circulação no Brasil, fatos que foram levados 

em conta na hora da escolha das mídias para estudo. Hoje, Zero Hora, que funciona desde 1964, 

é informatizado e também disponível pela Internet por meio do Zero Hora On-Line
15. Outras 

semelhanças com o primeiro jornal abordado anteriormente é que Zero Hora também tem 

formato tablóide, é impresso diariamente, de circulação nacional e possui a sede em Porto Alegre, 

mas Zero Hora é líder em número de leitores e, conseqüentemente, tem a preferência do mercado 

anunciante. 

 

 

5.2 ALGUNS CONCEITOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

Após essas considerações, tal investigação objetiva analisar de que forma é construído o 

discurso sobre Cristina Kirchner, objeto deste estudo, nos dois jornais impressos apresentados 

acima, questionando-nos sobre a mulher inserida em um contexto político e os modos de 

constituí-la na sociedade contemporânea. Como as análises são dependentes do contexto, o objeto 

do estudo é analisado através da cobertura jornalística da posse à presidência da Argentina, 

acontecimento que foi estudado levando-se em conta que a mídia é um lugar privilegiado de 

educação, reforço e circulação de sentidos que operam na formação de identidades individuais e 

sociais, bem como na produção social de inclusões, exclusões e diferenças. 

                                                
13 Em artes gráficas, como a composição das páginas dos jornais, a policromia é obtida através da combinação das 
cores amarelo, cian e magenta, além do preto. 
 
14 www. pampa.com.br 
 
15 www.zerohora.clicrbs.com.br 
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Acredita-se que para fazer uma análise do discurso é preciso observar a trama dos textos 

tanto quanto ao uso da linguagem verbal quanto ao uso de demais discursos, como o não verbal 

(PINTO, 2002). O entendimento dos modos de dizer de um texto depende da reprodução, da 

manutenção ou da transformação das representações que cada leitor faz, além das relações e 

identidades com que o público-alvo é definido. Sendo assim, a análise do discurso se interessa 

pelo que o texto diz ou mostra e em como e por que o texto diz e mostra. Sendo assim, neste 

trabalho, são abordados explicações referentes aos modos de dizer e aos modos de mostrar com o 

uso referencial da linguagem bem como os modos de interagir com a construção de identidades e 

relações sociais.  

Enunciar é transformar a língua em discurso. O ato de enunciar é sempre assimétrico, isto 

é, o destinatário reconstrói o sentido da enunciação por meio de indicações que estão no 

enunciado, mas nada garante que o que ele reconstrói coincida com as representações do 

enunciador. Para interpretar é preciso considerar uma seqüência de signos atribuindo um sujeito 

que tem a intenção de transmitir um sentido e que possua um valor pragmático, instituindo 

relação com o destinatário. Para isso, é necessário que o próprio enunciado mostre o ato que 

pretende realizar por meio da enunciação. Caso o leitor não consiga determinar esse ato não terá 

o comportamento esperado pelo enunciador. 

Como já referido, a enunciação apenas acontece constituída pelo aparecimento do 

enunciado. Cada enunciado possui um sentido conferido pelo locutor (MAINGUENEAU, 1997). 

O sentido está inscrito no próprio enunciado e a compreensão depende tanto de um conhecimento 

léxico como de regras gramaticais. De forma empírica, a atitude da enunciação é o sujeito falante 

e a representação dessa atitude é o diálogo. A enunciação e o enunciado, dois conceitos 

devidamente estudados para este trabalho, se opõem (PINTO, 2002). A enunciação é o ato de 

produção de um texto enquanto o enunciado é o produto textual produzido. O sujeito da 

enunciação, também chamado de enunciador, se identifica com o enunciativo que compreende a 

imagem que o emissor faz de si mesmo. Toda enunciação é aberta e passível de discussões 

fazendo com que tudo o que é dito possa ser contraditório, daí o jogo lingüístico entre os falantes 

e o que está implícito, ou seja, que não permite uma contestação imediata por parte dos 

interlocutores. Por isso, é preciso diferenciar o tempo do acontecimento em questão e a 

temporalidade do título quando enunciado de algum periódico, o que será feito brevemente. 
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Dizer o que aconteceu faz com que o jornalista selecione certos dados e relacione-os entre 

si. Concordemos que a linguagem jornalística é formada de vários relatos enunciativos a fim de 

referir objetos do mundo. No entanto, mesmo que apresente para o leitor um novo fato, este 

carrega uma informação que cabe a cada leitor aproveitá-la ou ignorá-la. Mais do que informar, 

as mídias se propõem a construir raciocínios sobre outros referentes, ou seja, os meios de 

comunicação “não são apenas instrumentos de representação, mas dispositivos que vão definindo 

modos de leitura e, assim, estruturando a realidade segundo regras e procedimentos próprios” 

(CASTRO In NETO, p.48, 2006). Assim sendo, mesmo que esta novidade tenha um mesmo 

referente, o sentido é diferente para cada interlocutor. O entendimento dos modos de dizer de um 

texto depende da reprodução, manutenção ou transformação das representações que cada pessoa 

faz, além das relações e identidades com que uma sociedade se define. Portanto, todo gênero de 

discurso implica um certo lugar e um certo momento, mas as noções de momento ou de lugar de 

enunciação não são evidentes (PINTO, 2002). 

A mídia atua como um filtro da informação propondo-se a transmitir de forma precisa, 

concisa e clara as informações que considera mais importantes sobre um acontecimento. O 

acontecimento é uma espécie de invariável desconhecida que os meios de comunicação 

constroem a partir do material que se investiga. Contudo, diferentes meios constroem diferentes 

acontecimentos e oferecem sentidos distintos para as situações retratadas, aproximando-se ou 

afastando-se dos interesses de grupos sociais diferentes (VÉRON, 1987). Ao relatar um 

acontecimento, os meios de comunicação produzem ao mesmo tempo o relato como se fosse um 

novo acontecimento. Uma vez relatados esses acontecimentos, os meios de comunicação lhes 

conferem notoriedade pública de acordo com as suas próprias regras enunciativas. Portanto, 

acontecimento é tudo aquilo que ultrapassa a história que está entre uma diversidade aleatória de 

fatos RODRIGUES (2001). Uma das regras da prática jornalística está em afirmar que a opinião 

de cada enunciante é livre, mas que os acontecimentos, que constituem o referente de que se fala, 

são dominantes. 

 

É muito corrente a idéia de que os jornalistas se devem limitar a tornar públicos os fatos 
ocorridos e os discursos proferidos por locutores competentes, que se devem assim 
limitar a servir de instrumentos de mediação das ações e das palavras que ocorrem no 
mundo. Pela sua simples exigência, os media não podem, no entanto, evitar que os 
atores e os locutores os utilizem para darem a entender ou para deixarem entender mais 
ou menos ou outra coisa diferente daquilo que dizem ou para fazerem algo diferente 
daquilo que fazem, (RODRIGUES, p.105, 2001). 
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 O que o autor quer dizer é que a escolha de termos, a sua organização, a seleção dos fatos 

a serem narrados pressupõem a existência de juízos de valor através de definições de critérios, 

algumas equívocas, outras unívocas, conforme o autor mesmo fala. Neste mesmo contexto, 

DRUCOT (In FLORES. TEIXEIRA, 2005) constrói seu pensamento a partir do surgimento de 

impasses que possam anular a teoria de que a argumentação está na língua, construindo, para 

isso, uma teoria polifônica onde se verificam diferentes representações do sujeito e da enunciação 

no sentido do enunciado. Para isso, ele propõe uma oposição entre frase, significação e 

enunciado, também referido como sentido, três conceitos importantes de serem abordados. 

Enquanto o primeiro é objeto de domínio do gramático, o segundo é o resultado da frase, ou seja, 

é o que pode ser observado. A frase indica se é possível ou não argumentar a partir dos 

enunciados, uma vez que, na língua, existem frases, ou seja, enunciações que indicam o mesmo 

fato. A significação é atribuída à frase. São leis constituídas a partir da estrutura léxico- 

gramatical e o sentido é atribuído ao enunciado que pertence ao domínio dos fatos. Essas 

definições indicam a configuração pragmática da teoria do discurso, pois ao considerar a 

significação característica semântica da frase, o autor da citação acima a concebe como o roteiro 

das indicações de uso da frase que contém todas as instruções para a compreensão dos sentidos, 

concebendo o enunciado como descrição da enunciação. 

São identificadas diferentes representações do sujeito da enunciação no sentido de um 

enunciado, mas os estudos de enunciação analisam as marcas do sujeito no enunciado e não o 

próprio sujeito (PINTO, 2003). A enunciação, portanto, supõe um sujeito, mas não o teoriza, pois 

seu interesse é o sentido. Uma vez que o sujeito não produz a fala e sim, uma representação do 

enunciado, podendo ser atribuída a um ou mais sujeitos, pode-se distinguir dois tipos de 

personagens, os locutores e os enunciadores. O locutor é o responsável pela enunciação e sua 

produção. Como a enunciação só acontece a partir do enunciado, os enunciadores remetem a uma 

segunda forma de polifonia, uma vez que o locutor é o responsável pela enunciação.  

Outro autor estudado para justificar este trabalho é MOUILLAUD (2002), que se baseia 

no conceito de enquadramento a fim de descrever o processo de delimitação de um campo que 

motiva o que deve ser visto pelos leitores, focalizando a visão nos limites. Uma vez que um fato 

aparece no conceito da informação, a visibilidade supõe o trabalho de apreender formas, o que é 

aparente na estrutura do jornal com a disposição em seções. O autor sustenta a hipótese de que o 

acontecimento é a sombra projetada do conceito de fato, constituído pelo sistema da informação. 
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Nas páginas de quaisquer jornais se observa que o acontecimento não forma um único texto, mas, 

segundo ele mesmo, o jornalista não está relacionado com fatos e sim com falas. Uma vez que os 

acontecimentos são objetos de uma construção e que existam acontecimentos e enunciadores, 

procura-se o formador ou alguma forma de produção. 

Os acontecimentos da mídia se encaixam nas formas de construções do espaço e do 

tempo. Eles podem ser considerados como emergentes de um processo de informação que 

começou antes. A mídia acaba tornando-se externa e interna ao mesmo tempo a um 

acontecimento ao qual atribui limites por seu próprio discurso. Ao questionar se o acontecimento 

pode ser considerado, ao mesmo tempo, neutro e orientado, MOUILLAUD (2002) diz que o fato 

é o paradigma universal que descreve os acontecimentos. A escolha de apenas uma narrativa 

entre as diversas existentes depende dos posicionamentos de cada veículo, sem afetar o código 

que serve para descrevê-la.  

Dentre as funções da linguagem, a função referencial é aquela que se privilegia na 

linguagem das notícias. Busca-se eliminar tanto a função emotiva, que está relacionada ao 

emissor, quanto à função conotativa, que é dirigida ao receptor (JAKOBSON In LAGE, 1979). 

Das demais funções da linguagem há também a função fática em que se estabelece a 

comunicação e se verifica a efetividade das manchetes e, em parte, a pesquisas de leitura, venda 

ou audiência. Já a função poética, relacionada aos aspectos formais da língua, não pode ser 

descartada em nenhum texto uma vez que o entendimento se vincula ao ritmo sugerido na 

ordenação das palavras e dos acentos. 

O texto relativo de uma realidade é diferente da realidade mesma, abrindo-se campos 

definidos ao arbítrio do falante. Para um jornalista, a nomeação neutra é mais difícil de conceber, 

de vez que ele terá que operar com palavras de uso comum, inevitável de implicações e 

conotações. Para as notícias têm importância as funções que fornecem o efeito de real, isto é, 

dados não significativos para a história. A atualidade, outra questão importante de ser abordada, 

está relacionada com este efeito. Ela é feita dos acontecimentos produzidos pelo jornalista que os 

enuncia, pelo jornal que os publica e pelo leitor que os lê, o destinatário. Portanto, a informação 

trata também do futuro e não somente do passado. Esta atualidade nos coloca frente a frente com 

o acontecimento. Um processo extenso ou muito breve não se torna um acontecimento midiático 

em que o tempo é medido conforme o ritmo social da vida. Sendo assim, um processo mais longo 

pode ser tornado midiático por partes (MOUILLAUD, 2002).  
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Os meios de comunicação, através de diversas estratégias de linguagem, procuram 

mostrar-se como locus privilegiado de informação e captar o leitor em sua intimidade produzindo 

nele, muitas vezes, a possibilidade de se reconhecer em uma série de verdades veiculadas nas 

notícias e até mesmo de se auto-avaliar a partir do constante apelo à exposição da intimidade que, 

nesse processo, torna-se pública. Entre os gêneros textuais presentes nos jornais, a notícia 

diferencia-se pouco da reportagem que trata de assuntos e não necessariamente de fatos novos, 

sendo consideradas mais as relações de atualização dos fatos. O modo de produção da notícia se 

modificou e as crenças e perspectivas nela incluídas não são mais as do indivíduo que a produzia, 

mas da coletividade hoje produtora, cujas tensões refletem contradições de classe ou de cultura 

(LAGE, 1979). O jornal impresso é cada vez mais requisitado a reunir fatos já emitidos, 

investigar as causas e os antecedentes e interpretar e produzir versões da realidade. Os fatos são 

noticiados a partir de um passado que é o real tempo da notícia quando relato do sucedido. 

A maior parte dos textos veiculados em jornais é exposta na forma narrativa iniciando 

com o acontecimento e logo em seguida com o testemunho, que é uma atividade da narração que 

transforma o acontecimento em narrativa. O texto que é veiculado é uma nova versão dos fatos 

narrados para o jornal, organizado conforme as regras gramaticais. Então, pode-se dizer que as 

relações lógicas entre os tópicos frasais geram o texto. Com a notícia, a realização ocorre de 

modo diferente. Os tópicos ou leads são sentenças completas, com uma proposição declarativa e 

suas circunstâncias mais gerais (LAGE, 1979). Os documentos reafirmam o sujeito e a ação, 

detalham as circunstâncias, historiam antecedentes, conseqüências, modos, tempo e lugar, mas o 

que se percebe atualmente é que as redações das notícias impressas estão cada vez mais 

monopolizadas pelas fontes que, para isso, organizam assessorias, serviços ou agências de 

imprensa, o que também ajuda a atestar os fatos.  

Concorda-se que a realidade é múltipla e simultânea. Já a língua é linear e seqüencial. 

Portanto, para a construção de um texto é necessário selecionar os dados e ainda ordená-los, o 

que envolve uma consideração de importância ou de interesse (LAGE, 1979). Os modos de 

persuasão da mídia dizem respeito à organização material do discurso como a distribuição dos 

enunciados e a hierarquização da leitura e à distribuição das seções do periódico. Este é um dos 

aspectos que pode ser verificado ao longo deste trabalho.  

Os periódicos se dedicam a dizer, mostrar, fazer saber e fazer ver. A informação é vista a 

partir da organização material do jornal da qual a diagramação dá uma consciência e um olhar 
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especiais a partir da transferência da enunciação em favor dos agentes da atualidade como 

testemunhas, especialistas ou fontes e autoridades do discurso, e também, na organização 

narrativa do propósito que se fundamenta, ao mesmo tempo, sobre propriedades do enunciado 

narrativo e sobre artigos realistas (MOUILLAUD, 2002). Através de leituras, pode-se perceber 

afirmações quanto a comparação entre um jornal e uma embalagem uma vez que o discurso do 

jornal está envolvido em um dispositivo o qual prepara o sentido e se encaixam uns nos outros. 

Os dispositivos são os lugares materiais ou imateriais nos quais estão inseridos os textos que são 

quaisquer formas de inscrição. As páginas internas de um periódico são limitadas por um título-

assunto no alto, o qual cobre a página e os textos apenas chegam após filtragem e classificação a 

partir deles. Os títulos constituem uma frase completa, com os acontecimentos centrais, e 

apresentam sem detalhes os participantes desta história. Para tanto, é preciso diferenciar o tempo 

do acontecimento e a temporalidade do título quando enunciado de algum periódico. Portanto, a 

data é externa e interna ao jornal e funciona como uma dobradiça entre o interior e o exterior do 

fato. 

A diagramação da página de um jornal está aliada à disposição fonética, sintática e 

semântica das formas lingüísticas. Os títulos dos jornais, que representam as manifestações do 

trabalho plástico da linguagem, tendem a eliminar categorias discursivas como pronomes, artigos 

e verbos, sujeitos à demarcação da veracidade ou da falsidade dos enunciados (RODRIGUES, 

2001). Sendo assim, os títulos constituem um texto dentro do próprio texto, direcionando o olhar 

do leitor. Os fatos jornalísticos são compostos por um conjunto de enunciados com valor sobre 

estados, dados e fatos da sociedade. O jornalismo adotou a causalidade para tornar as notícias 

com valor de veracidade, pois são resultantes de causas percebidas e descritas da própria 

realidade. Os textos apresentados aos leitores acabam sendo formados de frases declarativas 

relacionadas ao conteúdo da realidade. A referência, de um modo geral e no sentido de 

denotação, está ligada a frases declarativas que transmitem informações descritivas a respeito de 

algo. Sendo assim, as proposições acerca de objetos discursivos são consideradas uma linguagem 

de caráter descritivo que se refere à realidade através das expressões lingüísticas (SILVA, 2006).  

O problema que cada emissor resolve ao construir o universo do discurso é o de delimitar 

a fronteira entre os conhecimentos que obtém, os quais irá compartilhar com o receptor e os que a 

ele atribui (PINTO, 2003). Esta distribuição é parte da formação do enunciador e do 

coenunciador em qualquer texto. Nos textos verbais esta função se realiza por meio de escolhas 
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lexicais e também pelo uso de referenciais como artigos, pronomes definidos ou indefinidos, 

quantificadores numerais, operadores de tempo e aspecto como desinências da conjugação dos 

verbos ou certos advérbios. Já em textos não verbais esta função se faz por operações que 

produzam efeitos de sentido parecidos aos das gramáticas citadas acima, diferenciando-se pelo 

fato de que nos textos verbais a caracterização do que é referido se restringe às identificações por 

parte do receptor enquanto que nas imagens, todas as características aparentes dos referidos são 

visualizadas. 

Contudo, não se pode comparar o que é da mesma natureza (MOUILLAUD, 2002). Sendo 

assim, quando alguma imagem é entendida como mais um dado da matéria jornalística significa 

que é um acontecimento gerado pelo real. Portanto, através das imagens, além da linguagem, 

também se pode verificar se estas retratam a mesma mulher, Cristina Kirchner, de diferentes 

formas. 

 

Em se tratando de imagens em nossa comunicação humana, elas não são somente 
objetos visíveis, possuem também um modo de uso, que seu espectador deve 
reconhecer e/ou projetar. Vamos dizer o óbvio a fim de não sermos ludibriados por ele: 
não há imagem sem a percepção de estímulos visuais que a configurem na mente, o que 
significa afirmar que não se pode confundir a percepção da imagem com sua 
interpretação. Não é suficiente que alguém a veja. Ela necessita tê-la incorporada no seu 
sistema de comunicação como elemento de função significante. Significa dizer que a 
leitura de um texto fotográfico é uma atividade culturalmente orientada, por cuja ação o 
sujeito observador produz significados e efeitos de sentido para si, (PERUZZOLO. In: 
NETO, p.87, 2006). 
 

A fotografia é um componente fundamental da informação e da opinião dos periódicos 

atuais, sendo também uma forma singular de dar sentido a uma página de jornal (NETO, 2006). 

A imagem desenvolve discursos na informação jornalística que vão muito além das estratégias 

discursivas da objetividade. Portanto, acredita-se ser produtivo nessa análise considerar também 

as imagens fotográficas das capas dos jornais O Sul e Zero Hora bem como as imagens contidas 

no interior dos impressos, analisando-as e estudando-as através de descrições. Acredita-se 

também que ao ler a imagem fotográfica se projeta sentimentos e valores que dependem da 

bagagem cultural de cada leitor, sendo entendidas diferentes considerações acerca de uma única 

imagem apenas pelos que aprenderam os signos pré-determinados (BARTHES, 1990). Partindo 

desse pressuposto, pode-se acrescentar o próprio texto que acompanha a fotografia jornalística. A 

imagem já não ilustra a palavra, é a palavra que está inserida na imagem. A legenda tem um 



 40 

efeito de conotação menos evidente do que a manchete ou artigo. Já o título e o artigo podem se 

separar da imagem, afastando assim, o conteúdo da imagem (BARTHES, 1990).  

Nesse processo, observa-se que SILVA (2006) concorda com BARTHES (1990). O 

primeiro afirma que as notícias são o mundo transformado em textos e imagens. Esta teoria é 

denominada realismo, pois se acredita que exista um conjunto de objetos que não dependem da 

linguagem e que há uma relação entre os termos e suas extensões. No entanto, os estudos das 

imagens pela análise do discurso são muito recentes bem como se estender à imagem os 

princípios funcionais e sistemáticos (PINTO, 2002). Conforme a análise do discurso, qualquer 

imagem pode ser considerada como sendo um discurso. Nelas, também se pode encontrar 

intertextualidade, enunciadores e dialogismo, bem como nos textos verbais. 

Na cultura midiática, os textos mais comuns são os mistos, que reúnem texto verbal não 

verbal, como se constituem os dois textos analisados adiante. A análise do discurso defende a 

idéia de que qualquer imagem é sempre um discurso. Nas imagens são encontradas 

intertextualidade, enunciadores e dialogismo, tal como nos textos verbais. A mídia impressa, que 

é analisada, utiliza diversas técnicas de tratamento de imagens e diagramação para definirem 

posições enunciativas (PINTO, 2002). 

 

 

5.3 A LEITURA DOS JORNAIS 

 

 Neste subcapítulo são apresentadas as descrições dos dois jornais de estudo colocados 

dessa forma para uma melhor comparação entre ambos. A cobertura jornalística da posse de 

Cristina Kirchner à presidente da Argentina vai sendo construída sob diferentes estratégias 

enunciativas.   

O jornal O Sul geralmente se divide em quatro partes. São duas grandes manchetes – uma 

ao alto e outra no final da página, duas imagens de tamanhos reduzidos, sendo uma de cada lado 

do logotipo do veículo com as chamadas abaixo destas e com fundos de uma cor diferenciada e 

uma fotografia principal e de maior destaque com manchete e chamada. A foto principal da capa 

da edição do dia 11 de dezembro de 2007 (Figura 1), do exemplar 2308 do impresso O Sul, toma 

conta de quase toda a extensão da página. Como característica, a imagem não possui relação com 

as manchetes localizadas acima ou abaixo desta. Na imagem central está Cristina Kirchner, 
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retratada pelo veículo com o rosto bastante em evidência e discursando em dois microfones. A 

aparência sempre bem cuidada de Cristina é visível na fotografia devido à maquiagem nos olhos 

e lábios, além de brincos que são pequenos, mas vistosos. Como fator comum das demais 

fotografias do jornal O Sul, a imagem está contornada por uma borda preta e de espessura grossa 

e dotada de crédito, dentro da borda da mesma.  

 
Figura 1 

Inseridas no interior da fotografia, acima e do lado direito, pode ser visualizada a 

manchete da capa escrita com caracteres maiúsculos em negrito na cor branca e finalizada por um 

ponto final, outra característica evidente em toda a extensão do jornal O Sul. O uso da cor clara 

nas letras serve de contraste para o fundo escuro da fotografia o que realça o texto, prendendo a 

atenção do leitor. A chamada também está escrita na cor branca e aparece logo abaixo da 

manchete. O emprego das cores contribui para a função lúdica e sensual dos títulos da imprensa 

(RODRIGUES, 2001).  

Na manchete da capa, no título “Cristina Kirchner toma posse como presidente da 

Argentina.”, pode ser observado o uso do nome da recém empossada presidente do país. A 

presença do nome designa a realidade única que produz um efeito de real reduzindo ao mínimo o 
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jogo das significações e das manifestações RODRIGUES (2001). O emprego do nome “Cristina 

Kirchner” pelo jornal O Sul faz com que atualize o leitor no tempo e no espaço. Neste contexto, 

BARTHES (1990) cita características que possibilitam a manifestação do signo como índice na 

analogia do texto e da fotografia. O autor sugere uma relação entre a imagem e a realidade. Outro 

fator que localiza o leitor no tempo é o verbo “toma”, utilizado no presente. O verbo é o ponto de 

articulação da sentença da notícia e uma primeira particularidade verbal decorre da 

impessoalidade do discurso, isto é, o emprego da terceira pessoa FLORES (2005). Este fato é 

percebido nesta manchete em que o verbo concorda com o pronome pessoal “ela”, no caso, 

Cristina Kirchner.  

A chamada da capa está divida em três frases além de uma indicação para a página em 

que a matéria está inserida. Na primeira, “Em uma cerimônia no Congresso Nacional ontem à 

tarde, Cristina Fernándes de Kirchner assumiu a presidência da Argentina.”, a frase está 

organizada na forma indireta. Nela são percebidas contradições com a manchete. As partículas 

“ontem à tarde” e “assumiu” retiram do leitor a localização de tempo que a manchete concedeu 

anteriormente a eles, isto é, são fragmentos que indicam um tempo passado. Por outro lado, o 

nível narrativo é expresso por verbos em movimento (FLORES, 2005). Assim, como o verbo 

“assumiu”, na chamada. A segunda frase “Nove chefes de Estado e de governo estiveram 

presentes, entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva.” tenta estabelecer uma relação com o leitor 

através da aproximação com o contexto, evidenciando que entre os presentes na cerimônia de 

posse de uma argentina estava um brasileiro. Já na terceira frase, “Cristina recebeu a faixa 

presidencial de seu marido, Néstor Kirchner, um fato inédito na história do país.”, a relação 

estabelecida é a de ineditismo, instigando o leitor a descobrir as causas deste acontecimento. 

Ainda sobre a manchete, o nome “Cristina” e o sobrenome “Kirchner” são referidos três 

vezes cada um ao longo dos textos da capa. Os nomes ocupam um lugar privilegiado nos títulos. 

Esta nomeação é o processo por qual se estabelecem relações de designação. Ao contrário do 

nome comum, o próprio fornece a possibilidade imediata de visualizar o indivíduo que designa 

(RODRIGUES, 2005). Em todas as vezes que o nome é escrito, Cristina é referida como 

presidente, sendo retratada como política. Já o sobrenome é escrito duas vezes como 

complemento ao nome de Cristina e uma referindo-se a Néstor. Contudo, percebe-se que o uso 

repetido destes nomes serve para designar a imagem a que a manchete e chamada estão inseridas. 
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Conforme o indicativo para a página a que a matéria do jornal O Sul se destina (Figura 2), 

indo até ela visualiza-se que está dividida em duas partes por uma linha na cor preta. Contudo, o 

que está em análise neste projeto é somente a primeira metade da página. Sendo assim, localizada 

acima da linha está a matéria a que a capa se destina, que também aparece dividida em duas 

partes por uma espécie de entretítulo com caracteres menores e que toma conta de toda a 

extensão da página. Na parte superior está o título da matéria com caracteres maiores que os dos 

demais títulos presentes na mesma página. Observa-se que o título possui o mesmo texto da 

chamada da capa do jornal: “Cristina Kirchner toma posse como presidente da Argentina.”, 

levando ao pé da letra a afirmação de que a manchete da capa é o título da matéria principal do 

jornal que recebe destaque na capa.  

 

Figura 2 

A matéria está dividida em quatro colunas sendo três de texto e uma de foto contendo 

ainda um entretítulo após o terceiro parágrafo. O primeiro parágrafo é constituído por três frases. 

A frase inicial é a única que apresenta diferenças quando comparada a manchete da capa do 

jornal. Em “A peronista Cristina Fernándes de Kirchner, 54 anos, assumiu na tarde de ontem a 
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presidência da Argentina em cerimônia no Congresso do país.”, primeira frase da matéria da 

página onze do impresso e “Em uma cerimônia no Congresso Nacional ontem à tarde, Cristina 

Fernándes de Kirchner assumiu a presidência da Argentina.”, primeira frase da chamada da capa 

do jornal, as diferenças estão no acréscimo de informações – a idade de Cristina e o partido ao 

qual pertence. Observa-se que a primeira frase do primeiro parágrafo inicia por apresentar a 

personagem da matéria, dando referências para que o leitor a identifique. Ambos fragmentos 

citados anteriormente contém o nome completo de Cristina, o cargo que ela assumiu e a data e o 

local que o fato ocorreu. O restante do parágrafo, ou seja, as outras duas frases, são idênticas às 

da chamada da capa: “Nove chefes de Estado e de governo estiveram presentes, entre eles, Luiz 

Inácio Lula da Silva. Cristina recebeu a faixa presidencial de seu marido, Néstor Kirchner, um 

fato inédito na história do país.”. No segundo parágrafo “Ela jurou exercer o cargo ‘por Deus, 

pela Pátria e pelos Santos Evangelhos’. Depois, recebeu a faixa presidencial e o bastão de 

comando das mãos do marido e antecessor. Durante a transferência do comando, houve uma 

chuva de papel picado das galerias do Congresso, em meio a aplausos.”, são feitas descrições de 

como se sucedeu a cerimônia de posse. As aspas presentes na primeira frase constituem uma das 

estratégias da subordinação que o veículo coloca o leitor, indicando ainda, distanciamento 

(RODRIGUES, 2001). Também se pode fazer percepções acerca do modo do jornal O Sul 

retratar Cristina. Primeiramente é referida pelo pronome “ela” e depois como esposa. 

Já no terceiro parágrafo, “Cristina se transformou na primeira mulher a chegar à 

presidência argentina eleita diretamente para o cargo. No entanto, ela é a segunda presidente 

argentina. A primeira delas, Isabel Perón – que se casou com Juan Perón após a morte de Evita – 

era vice-presidente quando o marido morreu, em 1974, e ocupou por 20 meses antes de ser 

deposta por um golpe militar.”, o veículo apresenta uma retrospectiva da trajetória política 

feminina na Argentina, analisando a personagem logo na primeira frase, reforçando Cristina 

como política e evidenciando seu gênero através do pioneirismo. O jornal indica também que 

Cristina alcançou este posto sozinha quando diz que “Cristina se transformou”, referindo-se ao 

cargo presidencial. Em comum, estes três parágrafos se apresentam organizados em três frases, 

sempre evidenciando Cristina Kirchner em primeiro lugar.  

O entretítulo “Lula na posse”, localizado na terceira coluna da página, aparece escrito em 

letras maiúsculas e em negrito. Ele dá caráter de aproximação ao leitor uma vez que faz um 

chamamento para o contexto brasileiro. O entretítulo é acompanhado por um parágrafo de texto 
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organizado em quatro frases. A primeira, “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da 

cerimônia de posse da presidente eleita da Argentina, mas depois retornou ao Brasil, para assumir 

pessoalmente a negociação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que prorroga a cobrança 

da CPMF até 2011.”, faz uma explicação de quem é Lula, colocando o nome completo do 

presidente do Brasil, mas não o cita como tal. Na continuação da frase há explicando do quê Lula 

participou e, uma vez dito, fala de quem era posse, desta vez sem citar nome ou sobrenome, 

apenas indicação que se compreende ser de Cristina que o texto refere. Ela, então, é retratada 

novamente como política.  

A matéria segue com a frase “Também estiveram presentes os presidentes da Venezuela, 

Hugo Chaves, da Colômbia, Álvaro Uribe, e do Uruguai, Tabaré Vasquez, entre outros.” que 

apresenta explicação do que estava referido na manchete do jornal sobre a presença de chefes de 

Estado que também estavam na Argentina, citando alguns deles e generalizando-os a partir do 

fragmento “entre outros”. As duas últimas frases “Porém, a solenidade não atraiu muito o 

interesse dos argentinos. Somente poucos minutos antes do começo do evento um grupo 

considerável se formou em frente ao Congresso do país.” se complementam. A primeira inicia 

pelo pronome oblíquo “porém”, regra condenada pela gramática portuguesa. Apesar disso, a frase 

é entendida a partir de que, apesar da presença de vários governantes importantes na posse de 

Cristina, a cerimônia não foi muito prestigiada pela população argentina, o que se subentendeu 

tratar de um evento sem importância para o país. Já na segunda frase, última desta matéria, parece 

haver uma retratação, dando a entender que não foi bem aquilo que realmente ocorreu (fraca 

participação de argentinos na posse), pois um “grupo considerável” encontrava-se em frente ao 

Congresso, mas “somente poucos instantes do começo” da cerimônia. O texto encerra com 

indicação de uma agência de notícias. 

Na fotografia da matéria Cristina aparece já empossada presidente, fato percebido pelo 

uso da faixa presidencial. Ao lado está o marido, o ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner. 

O casal acena sorridente em frente ao Congresso argentino, palco da transmissão de cargo. A 

fotografia, além de possuir crédito, conta com a legenda “PERONISTA recebeu o cargo de seu 

marido, Néstor Kirchner, em fato inédito.”. Observa-se que a primeira palavra está escrita em 

letras maiúsculas, em negrito e finalizada por um ponto final. Estas são características presentes 

em todas as legendas das fotografias das matérias do jornal O Sul, mas a escolha da palavra a ser 

usada a frente da legenda é proposital. Ela é considerada como um fator que evidencia o gênero 
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de Cristina por estar escrita no feminino e também como uma política, pertencente a um partido. 

Nesta legenda há ainda repetição de informações contidas no texto da matéria. Mesmo assim, se 

presta ao que se propõe que é explicar os personagens da fotografia. 

Abaixo desta matéria está o que julgamos ser uma continuação do texto, fazendo com que 

o título “Lula oferece ajuda em negociação com as Farc.” assuma papel também de entretítulo. 

Esta consideração pode ser justificada pela divisão feita na página e também pela última frase do 

primeiro parágrafo de “A proposta foi feita em Buenos Aires, na Argentina, onde autoridades 

latino-americanas se reuniram para a posse da nova presidente do país, Cristina Fernández de 

Kirchner.” que faz uma relação com o texto anterior, isto é, a matéria sobre a posse de Cristina 

serviu aqui como um pano de fundo para noticiar também a viagem de Lula à Argentina. 

As capas do jornal Zero Hora procuram também obedecer a um padrão de diagramação 

na maioria dos exemplares: fotografia principal localizada do lado esquerdo da página. A capa da 

edição do dia 11 de dezembro de 2007 do impresso (Figura 3), número 15, tem esta formatação. 

Ela divide-se principalmente em manchete, chamada e fotografia. A manchete “Lula confirma a 

Uribe apoio para negociar com Farc”, escrita em negrito na cor preta e com caracteres maiores, 

não condiz com a fotografia. Abaixo da manchete está a chamada “Na visita a Buenos Aires na 

posse de Cristina Kirchner, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou ao colombiano 

Álvaro Uribe a disposição de mediar as negociações com as Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (Farc) relativas à troca de reféns por guerrilheiros presos. O brasileiro assumiria a 

tarefa que estava com o venezuelano Hugo Chávez.”, dividida em duas colunas verticais e 

finalizada com a indicação da página para a matéria referente à manchete e à chamada. É somente 

na chamada, e não na manchete, que aparece uma indicação para a imagem, na primeira frase, 

escrita na ordem indireta para evidenciar Cristina, um dos personagens da foto. Mais uma vez, a 

posse da presidente da Argentina serviu de pano de fundo para outro assunto ao qual, para o 

Brasil e segundo o impresso, tem maior importância. A chamada é finalizada com a indicação de 

página que contém a matéria.  

Em seguida aparece a fotografia, da mesma largura da manchete e da chamada. Na 

imagem está o casal Kirchner que acena sorridente em frente ao Congresso, local da cerimônia de 

posse. Ela aparece já com a faixa presidencial e abraçada em Néstor. Ao fundo são visualizadas 

pessoas, provavelmente governistas, e seguranças. Esta imagem é muito semelhante a que 
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compõe a matéria do jornal O Sul analisado anteriormente. Apenas o que diferencia é o ângulo 

em que aparecem retratados Cristina e Néstor. 

 

Figura 3 

Sendo assim, a fotografia da capa possui crédito e ainda a legenda “Primeira mulher eleita 

presidente da Argentina, Cristina Kirchner promete seguir a bem-sucedida política econômica do 

marido, Néstor.”, finalizada também pela indicação da página a que a matéria se destina que é 

diferente da indicação para a página da chamada. A legenda aqui também exerce a função de 

explicar a imagem. No texto da legenda, Zero Hora evidencia em primeiro lugar o pioneirismo de 

Cristina e, em seguida, o gênero, assim como O Sul, mas neste, referida ao longo da matéria, já 

no interior do jornal. Também descreve ao que ela se propõe uma vez que assume a liderança de 

um país, mas em seguida, a retrata como esposa ao se referir a Néstor Kirchner como seu marido, 

bem como o jornal O Sul faz em sua chamada nos primeiro e segundo parágrafos da matéria e 

também na legenda da foto da matéria. Nesse aspecto, pode-se fazer também o contraponto de 

que Zero Hora indicou Néstor somente como marido de Cristina, não fazendo menção ao fato de 

ele ter sido, além de companheiro dela, presidente da Argentina.  
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Com a presença de olho, pequeno texto ou título que antecede um título maior, prática 

comum ao veículo Zero Hora, a matéria deste jornal (Figura 4) e a que este estudo se presta está 

inserida na editoria “Mundo”. O nome do país que a matéria aborda aparece no início do olho na 

cor vermelha, característica de toda esta editoria: “Argentina Depois de se tornar a primeira 

mulher eleita pelo voto popular a assumir a Casa Rosada, Cristina prometeu diminuir a 

desigualdade e realimentou enfrentamentos com Uruguai e Grã-Bretanha”.  Novamente, desta 

vez no olho, Cristina é evidenciada pelo pioneirismo (“primeira”), pela condição do seu gênero 

(“mulher”) e pelo fato de ser escolhida democraticamente (“eleita pelo voto popular”). O jornal 

trata a posse de Cristina à Argentina com o uso de sinônimos (“assumir a Casa Rosada”), 

certamente para não haver repetição e igualdade no discurso. 

 

Figura 4 

Abaixo do olho está o título “Kirchner empossa Kirchner” escrito na cor preta com 

caracteres maiores e relacionado com a foto, localizada logo abaixo deste. Este título tem por 

finalidade evidenciar o sobrenome de ambos tornando-o forte entre o leitor, mas não identifica a 

quem possui, ou seja, não há o primeiro nome. Esta repetição é proposital uma vez que se trata de 
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um fato em que uma pessoa passa a presidência de um país à outra e esta pertence à mesma 

família. Também a imagem serve para ilustrar, neste caso, o título. Nela, Cristina aparece 

ajeitando sua faixa presidencial junto aos cabelos e à gola de sua camisa de renda branca. Sob ela 

podem ser visualizados um relógio dourado, anéis nas duas mãos, um colar com pingente e 

brincos, demonstrando sua vaidade. Ao lado direito, Néstor a aplaude. Sendo assim, o título 

parece como uma legenda, só que ao contrário. Logo abaixo do primeiro sobrenome do título está 

Néstor e abaixo do segundo sobrenome está Cristina, isto é, o título nomeou e identificou os 

personagens da fotografia que está posicionada logo abaixo do título. Uma vez desprezados o 

olho, o título e demais textos, a fotografia evidencia Cristina, em primeiro lugar, como mulher, e 

em seguida, como política, mas se não fosse o título ou demais textos, Néstor passaria como um 

simples ex-presidente que está nomeando o sucessor.  

A imagem também conta com a legenda “Sob aplausos do marido, Néstor, de quem 

recebeu a faixa presidencial, Cristina disse que manterá a política econômica”. Esta legenda, 

assim como a da capa de Zero Hora, também serve como uma explicação da foto. Néstor 

realmente é retratado no momento em que está aplaudindo Cristina e seu rosto parece ser de 

satisfação, mas o fragmento “Cristina disse que manterá a política econômica” não corresponde à 

imagem. Ela aparece, como já dito acima, arrumando a nova faixa, em uma expressão séria e 

compenetrada e não falando algo, como sugere a frase. Dá-se a entender que o fragmento 

corresponde com o discurso feito durante a cerimônia. 

A matéria tem início do lado direito da imagem e está dividida em cinco colunas verticais 

de textos, considerando que a fotografia compreende as três colunas centrais de textos. Abaixo 

está o nome da capital da Argentina, Buenos Aires, local do acontecimento. Abaixo, está o que se 

configura como uma introdução da matéria, chamada linha de apoio, escrita em dois parágrafos 

em negrito na primeira das colunas. No primeiro parágrafo deste começo “Ao tomar posse ontem 

como a primeira presidente eleita pelo voto popular na Argentina, Cristina Férnandez de 

Kirchner, 54 anos, agradeceu ‘a Deus, à Pátria e aos Santos Evangelhos’. Deveria ter incluído o 

marido na lista.”, é apresentado ao leitor o nome completo de Cristina bem como sua idade, a 

forma como foi eleita e os agradecimentos feitos durante o pronunciamento no Congresso. O 

jornal sugere que Cristina deveria ter compreendido Néstor entre os agradecimentos, o que se 

percebe que o posicionamento de Zero Hora é o de que ela só chegou ao poder através do marido 

e não por causas próprias. Este fragmento pode ter também outra interpretação. Sendo que 
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Cristina agradeceu “‘a Deus, à Pátria e aos Santos Evangelhos’”, porque não agradecer a família, 

no caso, o marido? Mas não é a isto que o jornal faz referência. Ao continuar a leitura da linha de 

apoio, “Com popularidade de 60%, Néstor Kirchner praticamente elegeu a mulher, que durante a 

campanha manteve a vantagem nas pesquisas evitando debates e viajando ao Exterior.”, o fato 

apresentado anteriormente é comprovado pelo fragmento “Néstor Kirchner praticamente elegeu a 

mulher”, colocando-a como mera esposa e sem capacidade para se eleger sem a ajuda dele. Em 

seguida, o jornal a julga como uma candidata que não esteve muito presente durante a campanha 

eleitoral, mas que mesmo assim conseguiu a vitória, fato percebido em “durante a campanha 

manteve a vantagem nas pesquisas evitando debates e viajando ao Exterior” e mais uma vez é 

colocada como esposa. O trecho que contém os agradecimentos é o mesmo destacado na matéria 

do jornal O Sul, mas neste prevalece a isenção.  

Após estes dois parágrafos, a matéria propriamente dita do jornal Zero Hora tem início. 

“Por isso, o discurso é de continuidade.”, é a primeira frase do parágrafo e se refere também ao 

fragmento “Néstor Kirchner praticamente elegeu a mulher”, isto é, o jornal coloca que a política 

que Cristina adotará no país será semelhante – e porque não igual – a de Néstor, constituindo em 

apenas uma troca de comando por serem duas pessoas do mesmo partido e pertencente à mesma 

família. Em seguida, são apresentadas características desta nova presidente: “Conhecida pelo 

gênio forte enquanto esteve no Senado, Cristina falou com prudência dos projetos relacionados à 

política interna, na linha ‘manter o que está certo, corrigir o necessário’”. Em primeiro lugar, 

Zero Hora evidencia sua carreira política citando que Cristina já foi senadora e que durante o 

exercício da função era destacada pelo “gênio forte”. Além disso, fez-se uma citação das palavras 

de Cristina, o que dá autenticidade ao discurso.  

Logo abaixo deste parágrafo, o jornal apresenta uma fala de Cristina: “- É um cenário 

diferente do que havia há quatro anos e meio – avaliou, antes de elogiar a coragem de Kirchner 

por assumir um país convulsionado pela crise econômica e institucional de 2001-2002.”. Uma 

citação é dialógica quando implica uma relação entre dois discursos de diferentes enunciadores 

(MOUILLAUD, 2002). Esta definição é aplicada a esta fala em que um enunciador primeiro é 

Cristina e outro é o próprio veículo de comunicação. A fala serve também para afirmar e 

comprovar ao leitor a verdadeira intenção de Cristina. Portanto, o discurso dela concorda com a 

deixa que o jornal fez. Ainda sobre este parágrafo, Zero Hora mais uma vez faz referência a 

Néstor, mas agora o cita apenas pelo sobrenome como no título, com intenção – ou não – de 
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realizar uma espécie de confusão na leitura do texto uma vez que ex e atual presidente possuem o 

mesmo sobrenome.  

No terceiro parágrafo o jornal explica o porquê de a Argentina ser referida como um “país 

convulsionado pela crise econômica e institucional de 2001-2002” e ainda apresenta as tarefas de 

Cristina uma vez que o presidente anterior realizou “uma recuperação econômica com taxas de 

crescimento de 8% ao ano do Produto Interno Bruto (PIB), desde 2003.”, conforme o texto. Na 

segunda frase deste parágrafo mais uma vez Néstor é citado somente pelo sobrenome e também, 

novamente Cristina é retratada como esposa, mas o jornal a evidencia também como uma mulher 

inserida na política do país, mostrando ao leitor sua trajetória: “Kirchner passou o poder à mulher 

no Congresso, onde ela foi senadora por três vezes antes de obter 45,29% dos votos nas eleições 

de 28 de outubro.”. Esta recuperação política de Cristina segue na última frase em que ela 

aparece comparada com outra estadista, o que evidencia o gênero feminino: “Cristina junta-se à 

presidente do Chile, Michelle Bachelet, como a segunda mulher eleita a governar atualmente um 

país da América do Sul.”. Entretanto, a frase deixa claro que Cristina, apesar de ser a primeira 

mulher eleita na Argentina, é a segunda a ser eleita e presidir um país da América Latina 

atualmente.  

Nos dois parágrafos seguintes, o jornal retoma que a matéria se trata da posse de Cristina, 

trazendo ao leitor novamente algumas partes do discurso. O que fica evidenciado é a questão da 

“continuidade do modelo econômico aplicado pelo governo do marido”, parte referida no 

parágrafo que se refere a Néstor como cônjuge – e não como ex-presidente da Argentina, por 

exemplo – e, uma vez que ele é o marido, Cristina é a esposa – e não a nova presidente do país. O 

jornal ainda insere um posicionamento de Cristina em “criticou as mudanças constantes que 

marcaram a política econômica argentina nas últimas seis décadas.” e em seguida comprova tal 

opinião com uma fala dela: “- Basta desta política pendular! É crucial acumular com inclusão 

social... Um modelo que permitiu que milhões de argentinos recuperassem a esperança – 

exclamou.”. Nesta, Cristina é confirmada como uma mulher “conhecida pelo gênio forte”, 

referido no primeiro parágrafo enfatizado aqui pelo uso do ponto de exclamação ao fim de uma 

frase declarativa. Na fala de Cristina, ela faz referência a forma de governo de Néstor Kirchner 

quando diz que foi “Um modelo que permitiu que milhões de argentinos recuperassem a 

esperança”. 
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Após aparece um entretítulo. Em “Desafios principais serão combate à inflação e à 

pobreza” são feitas descrições sobre as atuais condições da Argentina. Na última frase, Néstor é 

novamente indicado pelo sobrenome e, mais uma vez, Cristina é retratada como apenas sua 

esposa: “Kirchner afirma ter entregue à esposa...”. Mesmo assim, nesta parte da matéria, Zero 

Hora retrata Cristina como uma política que teve sua trajetória independente da do marido. No 

parágrafo seguinte, Cristina também é evidenciada a partir de um posto político – senadora – e 

nas frases seguintes, o jornal faz uma recuperação política dela, apresentando ao leitor o que já 

fez pelo país em que agora é presidente. É tida por Zero Hora como uma mulher trabalhadora e 

destemida, fato percebido pelo uso de expressões como “dedicava-se”, “apresentava projetos com 

tamanha freqüência” e “eleita pelos próprios colegas a senadora mais trabalhadora da casa”. Nas 

duas últimas frases, Cristina já é deposta do lugar que foi dado pelo próprio jornal na legenda da 

foto da capa desta edição e também no início desta mesma matéria: “Ela é a segunda presidente 

argentina.”, mas na frase seguinte, é explicado ao leitor porque ela é a segunda mulher a chegar 

ao posto mais alto no país assim como o jornal O Sul faz: “A primeira, Isabelita Perón – que se 

casou com Juan Perón anos após a morte de Evita – era vice-presidente quando o marido morreu, 

em 1974, e ocupou o posto por 20 meses antes de ser deposta por um golpe militar.”. 

Nos dois últimos parágrafos é apresentado outro nome para Cristina. Ela é chamada de 

“’La Reina’ (A Rainha)” e também por quem ela é chamada assim, “pelos taxistas de Buenos 

Aires”, outra forma de se referir à Cristina. Continuando na mesma frase, é mostrada ao leitor 

uma das primeiras atitudes de Cristina: “convocou Martín Lousteau, 37 anos, uma das poucas 

figuras novas no ministério.”. Há ainda, a presença de outra declaração, desta vez de Néstor: “- O 

governo que começa hoje será muito melhor que o acabou – disse um emocionado Kirchner, que, 

segundo aliados, deseja que a mulher retribua a gentileza e lhe devolva a faixa presidencial em 

2011.”. Pode-se observar que, mais uma vez, Cristina é referida como somente esposa. 

No segundo entretítulo, “Confronto na política internacional”, é mostrada uma Cristina 

que possui opinião, fato percebido através de seu discurso de posse considerado por Zero Hora 

“moderado” quanto a questões da Argentina, mas partidário em relação a outros países. Mais uma 

vez são colocadas falas de seu pronunciamento: Cristina fala da Argentina ter uma posição 

“’irrenunciável e indeclinável’” sobre as Ilhas Malvinas. No trecho escolhido para ilustrar esta 

passagem, Cristina é mostrada como uma apaziguadora das relações de conflito entre países 

quando fala que “é hora de voltar a cumprir o mandato das mesmas Nações Unidas, da qual todos 
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fazemos parte”. No terceiro parágrafo é feita uma explicação mais detalhada, porém objetiva, 

deste conflito. Em seguida, referida pelo nome, é colocada novamente como uma mulher de 

fortes e polêmicas opiniões comprovado pelo uso da expressão “culpar publicamente o Uruguai 

pelo conflito que os dois países travam há quase três anos...”. Abaixo está a declaração “- Eu 

quero dizer com toda minha sinceridade que não vai sair desta presidente um só gesto que 

aprofunde as diferenças que temos. Mas com a mesma sinceridade, quero dizer que a situação 

que vivemos não é culpa nossa, porque o Uruguai violou o Tratado do Rio Uruguai ao autorizar a 

instalação das fábricas sem nosso consentimento.”.  

No último parágrafo é retomada a notícia de que o presidente do Brasil também estava 

presente na posse juntamente com mais nove presidentes de países. Isso serviu para ilustrar que 

Cristina, referida como “a presidente” desta vez, “defendeu a entrada imediata da Venezuela no 

Mercosul, confirmando a aproximação orquestrada pelo marido...”. Neste trecho são percebidas 

tentativas de Cristina de tomar simpatia de países vizinhos que podem vir a serem seus aliados 

políticos ao dizer que é a favor da “entrada imediata da Venezuela no Mercosul”. Outra 

percepção que Zero Hora passou é a de que Cristina dará continuidade a política de Néstor, 

referido como marido, como dizia o slogan de sua campanha e também conforme seu discurso. 

Por último, é importante destacar que na quarta coluna encontra-se um quadro com o endereço 

virtual do jornal Zero Hora com a indicação para uma galeria de fotos da posse de Cristina 

Kirchner. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O estudo comparativo das estratégias dos jornais O Sul e Zero Hora permitem concluir 

que Cristina Kirchner não faz política apenas por ser mulher de ex-presidente da República. A 

decisão de concorrer ao cargo de presidente do segundo maior país da América Latina, em termos 

de extensão, pode estar vinculada justamente aos modelos femininos citados e também ao fato de 

brotar um sentimento de querer habituar a sociedade a presenças femininas na política. 

Sendo assim, as imagens dos dois jornais apresentam características distintas quanto à 

forma de retratar Cristina Kirchner e cada veículo trabalha a feminização do poder de diferente 

forma. A capa do jornal O Sul evidencia mais a aparência que a posse à presidência, estando 

destacado o lado feminino de Cristina e a colocando frente a frente com o leitor. Isto se deve ao 

fato do jornal ter como característica valorizar o sentido imagético através da adoção de cores em 

todas as páginas. Esta é uma típica prática midiática que acaba por comprovar a liderança do 

poder feminino, mas este é um cuidado que se restringe apenas à capa. A fotografia que compõe a 

matéria de O Sul é praticamente igual a que está na capa do outro jornal. Em Zero Hora, Cristina 

está acompanhada de Néstor, o que sugere que o país será presidido pelo casal. Percebe-se, 

portanto, que as imagens não pertencem ao mesmo momento, mas sim ao mesmo fato. Conclui-se 

que O Sul, em relação às fotografias, não deixa clara a posição que assume, retratando Cristina 

ora sozinha, ora com Néstor, ao contrário de Zero Hora que retrata Cristina sempre com a 

presença de Néstor. Isso tanto pode significar que a posse dela é tida, por Zero Hora, apenas 

como uma transferência de poder que permanece nas mãos da mesma família, como que o 

antecessor reconhece a posse da nova presidente. 

Sobre os textos das capas, em O Sul, a posse à presidência da Argentina é tratada como 

um fato importante ao citar que outros presidentes também estavam presentes e ao dizer que se 

trata de um acontecimento inédito. Cristina é retratada primeiro como política e, em seguida, 

como esposa. Essa última retratação é usada para explicar o porquê de ser considerado inédito. 

Os textos que fazem referência tanto a Cristina quanto à posse na capa de Zero Hora a retratam 

como política. A diferença está na legenda da fotografia em que são evidenciadas as condições de 

posição e gênero ao dizer que Cristina é a primeira mulher eleita de forma democrática no país. 

Mais adiante, Zero Hora a evidencia também como esposa, a exemplo de O Sul.  
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Nas matérias, são apresentadas ainda outras diferenças quanto às manifestações 

discursivas. O título de O Sul é a chamada da capa deste jornal enquanto o título de Zero Hora 

prioriza o sobrenome “Kirchner” através da repetição, usada de forma intencional uma vez que se 

trata de um fato em que uma pessoa passa a presidência de um país para outra e esta pertence à 

mesma família. Este jornal tem o cuidado de relacionar o título com a imagem que está localizada 

abaixo dele. É percebido que Zero Hora tem mais cuidado com o texto que O Sul, portanto, nas 

capas, O Sul evidencia Cristina Kirchner como política e esposa, mas em Zero Hora percebe-se 

uma dupla interpretação: Cristina é colocada como mera esposa ou é Néstor que é retratado 

apenas como marido? Esta explanação pode servir para um futuro estudo acerca dos mesmos 

objetos referidos no trabalho.  

As semelhanças são melhores percebidas nas matérias que carregam marcas gramaticais 

que possibilitam também a distinção. O Sul e Zero Hora apresentam informações sobre Cristina 

Kirchner, o que dá referências para que o leitor a identifique. Ao longo das matérias, ela é 

referida através de pronomes, substantivos e nome e sobrenome próprios, além de ser retratada 

como política e evidenciada pelo gênero, pelo pioneirismo e pelo fato de ser escolhida 

democraticamente. Cristina também é referida por ambos como a segunda mulher a chegar ao 

posto mais alto da Argentina, mas Zero Hora conta com mais recursos textuais. A posse é 

referida por Zero Hora com o uso de sinônimos para não haver repetição e igualdade no discurso. 

Apesar de Cristina, em algumas passagens, também ser retratada como esposa, Zero Hora 

a evidencia como uma mulher inserida na política do país, apresentando ao leitor a trajetória dela, 

sendo retratada como trabalhadora e destemida. O jornal faz ainda uma comparação com outra 

estadista da América Latina, o que evidencia os gêneros e também mostra Cristina como 

apaziguadora das relações de conflito entre países, apesar de ser confirmada como uma mulher de 

gênio forte através das escolhas dos pronunciamentos que ilustram e autenticam a matéria de 

Zero Hora. Através de quatro falas de Cristina, enquanto O Sul não possui nenhuma, é mostrada 

uma mulher de opinião. Sobre as legendas das fotografias que compõem as matérias de O Sul e 

Zero Hora, em ambos Néstor é citado como marido. Enquanto que em O Sul Cristina é referida 

por um adjetivo que evidencia sua condição política, em Zero Hora ela é evidenciada como uma 

política que prometeu manter a atual forma de governo. 

Partindo do pressuposto de que os jornais impressos teriam diferentes visões acerca do 

objeto e do acontecimento de estudo, a realização deste trabalho nos proporcionou diferentes 
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modos de leitura sobre o mesmo tema, realizado através de um estudo comparativo. A percepção 

foi de que estratégias enunciativas algumas vezes foram parecidas, outras vezes diferenciadas. 

Sendo assim, O Sul e Zero Hora trabalham a feminização do poder de forma bastante distinta. 

Enquanto o primeiro assume uma postura de neutralidade, limitando-se a fazer apenas descrições 

sobre a posse, mas considerando que Cristina alcançou este posto sozinha, o segundo jornal diz 

que Cristina só chegou ao poder através de Néstor e não por causas próprias, colocando-a como 

mera esposa e sem capacidade para se eleger sozinha. 

Após essas considerações, que ajudaram na compreensão dos aspectos-chave de cada 

veículo impresso e no entendimento de como esses dois jornais retratam uma mulher que assume 

a presidência de um país que faz fronteira com o Brasil, o presente estudo visa colaborar para o 

rompimento de barreiras que insistem em existir sobre a questão da feminização do poder. 

Através da percepção de que o mundo vem passando por grandes mudanças ao longo das 

décadas, principalmente de gênero, fez com que a curiosidade, característica sempre presente na 

formação jornalística, fosse aguçada acerca deste tema. Sendo assim, a mulher ultrapassa os 

papéis sociais em conseqüência da experiência de vida que ela possui e que não pode ser reduzida 

a um papel institucional. Nessa perspectiva, compreender a afirmação das mulheres por elas 

mesmas e as lutas por direitos sociais, fatos sempre retratados pelas mídias, remete a eliminações 

das desigualdades evidenciadas por conflitos entre homens e mulheres. 

Além de dar visibilidade ao gênero feminino através de práticas midiáticas e de fazer um 

resgate histórico e atual de mulheres inseridas na política, este trabalho me proporcionou colocar 

em exercício algumas questões teóricas, o que ajudou na evolução da minha formação acadêmica. 

Como mulher, considero este estudo importante por ser a política uma área ainda pouco 

explorada pelo público feminino devido a preconceitos que ainda existem, mas que podem ser 

contornados através da inserção delas em partidos políticos. Como pesquisadora, concluo que 

esta monografia servirá como base para futuras pesquisas jornalísticas nas áreas de gênero e 

política, pois é abordado o modo de a mídia retratar mulheres assumindo cargos de liderança 

dentro de seus países, fato que está se tornando cada vez mais comum em dias atuais e que 

necessita de uma maior divulgação por parte da mídia.  

Finalizo ao dizer que todas as mulheres referenciadas ao longo deste trabalho 

contribuíram para uma melhor formação da sociedade, cada qual desempenhando seu papel 

perante o país. Em uma sociedade marcada pela desigualdade e pela exclusão, movimentos 
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sociais em que mulheres estiveram – e ainda estão – inseridas desempenham um papel importante 

no questionamento das diferenças entre os sexos. A minha contribuição foi a de apenas citá-las e 

estudá-las, sem desmerecer o meu esforço para uma mudança nas atitudes vistas como machistas 

dentro das esferas políticas do mundo, visando aumentar, com este estudo, as perspectivas das 

relações entre vida pública e privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A MULHER E O VOTO. Assembléia Legislativa de São Paulo. São Paulo. Disponível em: 
http://www.al.sp.gov.br/web/eleicao/mulher_voto.htm. Acesso em: 15 mar. 2008. 
 
 
A NOVA DAMA PORTENHA. Istoé Dinheiro. São Paulo: p.38-40, 7 nov.2007. 
 
 
A PRESIDÊNCIA FAMILIAR. Revista Piauí. São Paulo: p.26-30, nov.2007. 
 
 
BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 
1990.  
 
 
BONACCHI, Gabriella. GROPPI, Angela. O Dilema da Cidadania. São Paulo: Afiliada, 2003. 
 
 
COTA PARA MULHERES no Congresso beneficia crianças, diz Unicef. BBC Brasil.com. 
Londres, 2006. Disponível em: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/12/printable/061208_criancas_unicef_p
u.shtml. Acessado em: 24 mar. 2008. 
 
 
DeCHANCIE. John. Os Grandes Líderes: Péron. São Paulo: Ed. Nova Cultura, 1987. 
 
 
DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História das mulheres no Ocidente. Porto: 
Afrontamento, 1991. 
 
 
______. As Mulheres e a História. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995. 
 
 
ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em jornalismo: redação, captação e edição 
no jornal diário. São Paulo: Ática, 2003. 
 
 
“EU ME IDENTIFICO com a Eva do punho cerrado”. O Globo. São Paulo: p.31, 27 jul.2007. 
 
 
FERREIRA JUNIOR, José. Capas de jornal: a primeira imagem e o espaço gráfico-visual. 
São Paulo: Senac, 2003. 
 



 59 

FINAMORE, Cláudia Maria. Mulheres candidatas: relações entre gênero, mídia e discurso. 
Revista Estudos Feministas. Vo. 14, n° 2, Florianópolis, 2006, disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104026X2006000200002&script=sci_arttext&tlng=entar
get=_blank. Acesso em: 27 mar. 2008. 
 
 
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Mídia e Educação da Mulher: uma discussão teórica sobre 
modos de enunciar o feminino na TV. Revista Estudos Femininos, Florianópolis: CFHC/UFRJ, 
volume 9, nº 2, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n2/8642.pdf. Acesso em: 20 
nov. 2007. 
FLORES, Valdir do Nascimento; TEIXEIRA, Marlene. Introdução à Lingüística da 
Enunciação. São Paulo: Contexto, 2005. 
 
 
FREITAS, Antonio Francisco de. Análise do discurso jornalístico: um estudo de caso. 
Universidade Federal de Alagoas – Maceió, 1999. 
 
 
GARFINKEL, Bernard. Os Grandes Líderes: Margaret Thatcher. São Paulo: Nova Cultura, 
1987. 
 
 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
 
HTUN, Mala. A Política de cotas na América Latina. Revista Estudos Femininos, 
Florianópolis: CFHC/UFRJ, volume 9, nº 1, 2001. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n1/8612.pdf. Acesso em: 20 fev. 2008. 
 
 
KEHL, Maria Rita. O que pode uma mulher? Maria Rita Kehl Artigos e Ensaios, 2007. 
Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=166. Acesso em: 22 mai. 2008. 
 
 
LAGE, Nilson. Ideologia e técnica da notícia. Rio de Janeiro: Vozes, 1979. 
 
 
LIPOVETSKY, Gilles. A terceira mulher – Permanência e revolução do feminino. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: Pontes, 
1997. 
 
 
MARTINS, Cyro. A Mulher na sociedade atual. Porto Alegre: Movimento, 1986. 
 



 60 

McAULEY, Karen. Os Grandes Líderes: Golda Meir. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 
 
 
MIGUEL, Luis Felipe. Teoria política feminista e liberalismo: O caso das cotas de 
representação. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, volume 15, nº 44, 2000. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
69092000000300005&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em 17 fev. 2008. 
 
 
MILL, John Stuart. A sujeição das mulheres. São Paulo: Escala, 2006. 
 
 
MOUILLAUD, Maurice. O jornal: da forma ao sentido. Brasília: UNB, 2002. 
 
 
MURARO, Rose Marie. A mulher na construção do mundo futuro. Rio de Janeiro: Vozes, 
1966. 
 
 
NETO, Antônio Fausto (org). Os Mundos da Mídia: Leituras sobre a produção de sentidos 
midiáticos. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2006. 
 
 
O CAOS CHAMADO Paquistão. Revista Veja. São Paulo: p. 26-29, dez.2007.  
 
 
PERROT, Michelle. A mulher ou os silêncios da história. São Paulo: EDUSC, 2005. 
 
 
______. Mulheres Públicas. São Paulo: UNESP, 1998. 
 
 
PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminino no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2003. 
 
 
PINTO, Milton José. Comunicação e discurso: introdução à análise de discursos. São Paulo: 
Hocker Editores, 2002. 
 
 
PORTAL DA AMÉRICA LATINA. No tango político são as mulheres que conduzem. Buenos 
Aires, Argentina: 2007. Disponível em: 
http://www.americalatina.org.br/internas.php?noticias=9604&interna=82117. Acesso em: 27 abr. 
2008. 
 
 
RODRIGUES, Adriano Duarte. Estratégias da comunicação. Lisboa: Presença, 2001. 



 61 

ROSEANE DIZ QUE preconceito contra mulher na política ainda existe. Folha Online. São 
Paulo: 2008. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u374697.shtml. 
Acesso em: 2 mar. 2008. 
SILVA, Marconi Oliveira da. Imagem e verdade: jornalismo, linguagem e realidade. 
Annablume: São Paulo, 2006. 
 
 
SILVEIRINHA, Maria João. Representadas e Representantes: as mulheres e os Media. 
Revista do Centro de Investigação Media e Jornalismo, N° 5, Ano 3, 2004 (9-30). 
 
 
SOHIET, Rachel. Alguns comentários a partir do artigo de Marta Zabaleta: O partido 
peronista feminino: História, características e conseqüências. Revista do Dept. de História da 
UEM, 2000. Disponível em: 
http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol04_mesa3.htm. Acesso em: 22 mai. 
2008. 
 
 
TOURAINE, Alain. O mundo das mulheres. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 
 
 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Disponível em: http://www.tse.gov.br. Acesso em 21 
nov. 2007. 
 
 
VERDUGO, Patrícia. A caravana da morte. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 
 
 
VERÓN, Eliseo. Construir el acontecimiento. Barcelona: Gedisa, 1987. 
 
 
 
 


