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DEDICATÓRIA 

A presente pesquisa só se tornou possível, real e palpável por conta do auxílio 

dado à autora, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). Sem a bolsa 

integral com a qual fui agraciada, os últimos quatro anos e meio de graduação nunca 

teriam sido possíveis, pois sou filha de uma mãe que criou dois filhos com o suor do 

próprio trabalho e nada além disso. Se hoje sou uma estudante de jornalismo 

escrevendo o texto de agradecimento da monografia de graduação, só sou, pois me 

espelhei na mulher mais forte, batalhadora e persistente que tenho em minha vida. 

Mãe, esse trabalho, essas palavras, a mulher que sou e os sonhos que me permito 

ter só são possíveis porque sempre tive o teu incentivo, nos piores e nos melhores 

momentos dessa caminhada.  

Certa vez, ao receber a correção de uma prova de filosofia, a professora 

escreveu um recado no canto da folha, no qual ela questionava: ―quem sabe não 

temos uma futura jornalista ou escritora em você?‖. Guardei esse recado comigo até 

o momento da minha seleção para a bolsa de estudos, e hoje, esse bilhete está 

fixado na primeira página da agenda do ano de 2019, ano em que ele se tornaria 

uma certeza. E agora, a cada palavra escrita, sinto que cada vez mais ele se torna 

real.  

Embora esse seja um espaço dedicado aos agradecimentos direcionados, não 

citarei nomes, em parte, por medo de cometer a injustiça de esquecer algum, mas 

também porque aqueles que são dignos de uma menção neste espaço, com toda a 

certeza já me ouviram dizer o quanto sou grata pelo apoio que recebi de cada um 

deles.  

Não foi fácil. E se hoje parece que o tempo passou voando, ao mesmo tempo, 

ele também foi cruel. Conciliei trabalho e faculdade durante os três primeiros anos 

de curso. Dormi tarde e dormi pouco, apresentei trabalhos feitos às pressas e deixei 

de lado o lazer para cumprir com minhas proposições. Em retrospecto, tudo isso 

contribuiu para a formação com a qual me despeço da graduação agora. A presente 

pesquisa fora finalizada durante a vivência de um novo trabalho e desafio em minha 

rotina, mas sinto que todos esses detalhes me fizeram mais preparada para o que 

vem a seguir.  

Cabe ressaltar também que, a presente pesquisa fora elaborada e orientada 

por duas mulheres, formatada por uma mulher e será também avaliada por uma 



 
 

banca formada por duas profissionais da comunicação e também mulheres. Quando 

se é mulher na sociedade na qual vivemos, tudo acaba adquirindo um caráter 

político. E mais ainda, em tempos onde temos sido chamadas de ―fraquejadas‖, tem 

sido cada vez mais necessário e urgente a presença de pequenas demonstrações 

de união e força. 

Ainda, como mulher, profissional e comunicadora, sinto-me no dever de exaltar, 

sempre que possível, que: não importa o quanto tentem fazer parecer que nossas 

causas são menos importantes do que as demais. Juntas somos fortes. Lutaremos 

como garotas. E resistiremos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que nada nos defina. 

Que nada nos sujeite. 

Que a liberdade seja a nossa própria substância,  

já que viver é ser livre.” 

 

(Simone de Beauvoir) 



 
 

 



 
 

RESUMO 

O trabalho de pesquisa analisa as estratégias midiáticas jornalísticas utilizadas para 
a construção de uma representação da candidata Manuela D´Ávila feita pelos jornais 
online de maior expressividade e alcance no país. A questão norteadora é: quais 
estratégias midiáticas a imprensa brasileira utilizou para construir a representação 
da candidata Manuela D‘Ávila na campanha para presidente e, posteriormente, à 
vice, em seus textos e fotografias jornalísticas no pleito de 2018? Para isso, foram 
analisadas notícias dos jornais Gaúcha ZH, Folha de São Paulo e G1. 
Especificamente, proponho-me a identificar as marcas de representação da 
candidata à presidência e à vice, cruzar essas marcas e, por fim, mostrar qual é a 
representação da candidata Manuela D‘Ávila construída a partir dos textos e das 
fotografias jornalísticas da época da campanha.  O referencial teórico é constituído 
por: SOARES (2009), SOUSA (2004), NETO (2011), MELO (2003), TRAQUINA 
(2005), SODRÉ (2007), BRAGA (2006), SONTAG (1993) e MOIULLAUD (2002). O 
estudo tem abordagem qualitativa, e usa a Análise de Conteúdo e Análise de 
Imagem, a partir dos estudos de FONSECA JUNIOR (2005), e COUTINHO (2005). 
Como resultados, identificou-se que a sua representação na mídia segue vinculada 
ao papel da mulher na sociedade, e dessa forma, ao destacar-se, falar ao público e 
sair do âmbito do lar para a política, enquanto mulher, Manuela é sempre ofuscada 
por algum homem que toma as decisões em seu lugar – neste caso em específico, 
Lula é quem o faz. 

Palavras-chave: Representação, Estratégias Midiáticas Jornalísticas, Fotografia de 
Imprensa, Manuela D´Ávila. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil, ao longo dos últimos anos, tem sido palco de importantes conquistas 

feministas, como o crescimento da bancada feminina, onde o número de mulheres 

eleitas para Câmara Federal dos Deputados passou de 51, no ano de 2014, para 77, 

em 2018. Entre os 513 parlamentares eleitos, atualmente, 15% deste número é 

composto por mulheres. Também aumentou a representação feminina entre as 

deputadas estaduais. Em 2019, foram eleitas 161 mulheres, ocasionando em um 

crescimento de 35%, em relação aos números da última eleição.  

Cabe ressaltar que, ainda que estes números sejam significativos, dentre os 

138 países analisados pelo Projeto Mulheres Inspiradoras (PMI), e com base no 

banco de dados do Banco Mundial (Bird) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o 

Brasil ocupa a 115º posição no ranking mundial de representatividade feminina no 

Parlamento1. 

Durante a solenidade de posse dos candidatos eleitos para ocuparem cargos 

parlamentares no ano de 2019, realizada no dia 1ª de fevereiro na Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina, o que chamou a atenção de muitos e, posteriormente, 

gerou burburinho nas redes sociais, não foram os discursos extremistas de alguns 

políticos, mas sim um macacão vermelho utilizado pela deputada Ana Paula da 

Silva, do Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Ao final da solenidade, a parlamentar estava sendo classificada por boa parte 

da internet e alguns jornais de cunho sensacionalista como ―daputada". O motivo 

dos comentários foi a sua vestimenta, considerada pela bancada conservadora e 

crítica da internet como ―decotada demais‖ e ―imprópria para a ocasião em questão‖. 

A deputada Paulinha, que se elegeu para o cargo como a quinta candidata mais 

bem votada do Estado precisou ouvir de seus colegas parlamentares que lhe faltava 

um sutiã e bom senso na escolha de suas roupas.  

A mídia, por sua vez, deu voz a diversos comentários que diminuíram e 

denegriram a imagem da parlamentar por ter usado uma roupa que exaltava o seu 

corpo feminino em uma cerimônia onde o público presente era, em sua grande 

maioria, composto por homens de idade avançada e privilégios por terem nascido 

                                                             
1
 Fonte dos dados: Huffpost Brasil, ―6 notícias que mostram um cenário positivo para as 

mulheres na política em 2019‖. Disponível em < https://bit.ly/2AWPkLz>. Acesso em 24 de abril de 
2019.  

https://bit.ly/2AWPkLz
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em uma sociedade historicamente machista. Assim se apresenta o cenário da 

política brasileira no que tange às mulheres: que precisam cruzar um árduo caminho 

para a obtenção de respeito, vez e voz, não somente no que se refere à sua 

atuação, mas também em suas representações mediante a sociedade. 

Além da representatividade, as mulheres também enfrentam outro problema 

em sua jornada política: o relacionamento com as mídias jornalísticas tradicionais, 

responsáveis por auxiliar a construir e pautar a opinião pública de uma parte 

considerável da população. Por essa razão, a presente pesquisa se propõe a 

analisar as estratégias midiáticas utilizadas por diferentes e influentes jornais do país 

durante a campanha eleitoral que elegeu o novo presidente do país, ao final de 

2018. A justificativa para a escolha do tema foi analisar a construção da imagem da 

mulher na política em uma das eleições que fora marcada por polêmicos 

posicionamentos entre os competidores, e a falta deles, principalmente. 

Dessa forma, a pesquisa busca trabalhar os conceitos de midiatização e 

representação, e a partir deles, construir o perfil da candidata Manuela D‘Ávila em 

três momentos distintos da campanha: enquanto candidata à presidência da 

República pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), durante o período de coligação 

com o Partido dos Trabalhadores (PT), e posteriormente, já como vice-presidente de 

Fernando Haddad, do PT. Esse perfil será construído a partir da análise de 

fotografias e títulos publicados durante a corrida eleitoral à presidência da República, 

e tem como objetivo geral identificar as marcas de representação que são causadas 

a partir da maneira como são construídas a narrativa das notícias, e o objetivo 

específico da pesquisa pretende identificar quais estratégias midiáticas foram 

utilizadas para representar Manuela nas matérias jornalísticas de jornais digitais de 

grande alcance.  

 Segundo Luis Felipe Miguel (2003), as campanhas e os debates políticos por 

si só, já permitem ao cidadão se situar entre as diversas alternativas de voto, 

podendo então escolher entre o candidato que melhor representa as suas 

preferências. No entanto, ele destaca que por conta do agendamento das pautas 

feito pelas mídias, é possível que esse processo de escolha sofra algum tipo de 

ruído. Por conta desse ruído entre a informação e o leitor, fica claro que os meios de 

comunicação de massa exercem uma função representativa nas sociedades 

contemporâneas. Dessa forma, por mais que o leitor possa recorrer a diferentes 
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fontes para obter uma narrativa diferente sobre um mesmo fato ou situação, essa 

prática, além de não ser muito comum, raramente altera a primeira opinião já 

estabelecida e influenciada pelos veículos jornalísticos e seus posicionamentos 

intencionados de forma a favorecer os seus interesses particulares. 

Como resultado das análises, foi possível identificar que, embora as mulheres 

tenham conquistado muito em termos de representatividade. Na política, a sua 

atuação ainda é vista como figurativa, e o seu papel segue atrelado ao gênero e à 

tudo que remete ao feminino – como o corpo, a vestimenta, a maternidade e o papel 

de esposar algum homem. 
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1. MIDIATIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO: CONCEITOS PARA A 

COLABORAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS JORNALÍSTICAS  

1.1 Representação: conceitos gerais 

No dicionário da língua portuguesa, a palavra ‗representação‘ refere-se à 

exposição escrita ou oral de motivos, razões, queixas etc. a quem de direito ou a 

quem possa interessar.2 Esse conceito, aplicado aos meios de comunicação por 

meio das produções jornalísticas, desempenham um importante papel dentro de 

uma sociedade, pois ―além de terem um grande poder na construção da realidade, 

são também propagadores de informação, conhecimento e reflexão‖ (COSTA, 2018, 

p.12).  

A principal função do jornalismo, desde o seu surgimento, até atualmente, 

mesmo com o advento da internet, é informar. Esta informação, por sua vez, deve 

possuir em sua base conceitos como veracidade, objetividade e compromisso com o 

leitor que consome o conteúdo veiculado nas páginas de um jornal, seja este 

impresso ou digital. 

Segundo Murilo César Soares (2009), em sua origem, o jornalismo surge como 

uma forma de tornar uma história pública, e tem como objetivo principal a 

disseminação da informação dentro da sociedade, para que esta se torne ciente dos 

problemas e da realidade que caracteriza o seu lugar de convívio. Com o passar do 

tempo e a implementação de novas tecnologias, o consumo do jornal e de suas 

notícias como forma de conhecer a realidade se tornam uma prática comum, e neste 

momento surgem as primeiras grandes empresas jornalísticas, que são 

responsáveis pela produção do conteúdo que é consumido pela maior parte da 

população, que passa a informar-se apenas com o que é produzido por essas 

empresas e, por sua vez, estas se aproveitam para interferir na construção da 

opinião pública, visando beneficiarem a si mesmos. 

―A partir do século XIX, abre-se uma nova perspectiva de análise do 
problema das representações, enfocando no papel das estruturas sociais e 
conjunturas históricas na constituição das representações. Passa-se a 
considerar a possibilidade da produção social das ideias por meio de 

                                                             
2
 Fonte: Dicionário Online de Português. Disponível em < https://bit.ly/2VxlB5s>. Acesso em 09 

de outubro de 2019.  

https://bit.ly/2VxlB5s
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elaborações discursivas, que sancionam percepções sobre coisas, pessoas, 
ideias, estados e processos.‖ (SOARES, 2009, p. 15). 

Entendendo que, até o momento, a comunicação era predominantemente 

linguística e literária, a construção de uma representação era feita por meio de textos 

jornalísticos, o que tornava os primeiros jornais um amontoado de blocos de texto, 

contendo informações e notícias sobre a localidade à qual ele pertencia. Apesar de 

apresentar-se como um informe público, ou seja, uma maneira imparcial de 

divulgação dos fatos, esta premissa nunca, de fato, se consolidou. Os jornais 

sempre tiveram posicionamentos bem definidos. Soares (2009) defende, por isso, 

que para um jornal ser considerado, de fato, confiável, ele não poderia interferir na 

construção da mensagem que chega até o seu receptor/leitor, tendo em vista que a 

informação deveria, em tese, chegar às páginas dos jornais tal e qual aconteceu, um 

retrato fiel da realidade, a totalidade de um fato, e tudo o que é necessário saber 

sobre determinado assunto.  

Dessa forma, quando se fala que o jornalismo é responsável pela construção 

da representação de uma determinada pessoa, por exemplo, essa afirmação diz 

respeito às características do fazer-jornalístico, que se comporta – aparentemente – 

como um espelho fiel da realidade. O jornalista é responsável por tornar público um 

discurso ministrado em um debate ocorrido em uma Assembleia Parlamentar. E toda 

e qualquer informação constante nessa notícia deve apresentar os acontecimentos 

deste evento ao público/leitor que lá não esteve presente, fisicamente. Pelo menos 

esta é a percepção que se tem do jornalismo, que surge como uma ferramenta que 

pretende tornar público e conhecido os fatos, as histórias e os acontecimentos 

privados. 

Assim, o conhecimento, as opiniões, a cultura, as crenças, o posicionamento 

político e ideológico, a situação social e a educação do jornalista que elabora uma 

notícia, intervêm diretamente na construção do texto jornalístico e na mensagem que 

é transmitida para a sociedade leitora. ―Portanto, a notícia pode contribuir para 

aquilo que o leitor crê ser verdade, ou pelo menos acha que é verdade sobre a 

sociedade em que vive‖ (COSTA, 2018, p. 12).  

Por essa razão, é possível afirmar que o ponto de vista do leitor que se informa 

somente pelo que é publicado nos jornais, será constituído a partir das informações 

que ele consome, e nesse contexto, a maneira como a construção da notícia é 

realizada, e os fatos são expostos – ou não – irão interferir diretamente na maneira 
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como este percebe o seu redor. Assim, é comum que, quando um veículo informa 

uma série de acidentes de trânsito em suas publicações, o leitor terá a impressão de 

que o tráfego de sua localidade anda perigoso, por conta da série de acidentes 

noticiados no jornal. O mesmo pode ser dito dos índices de criminalidade, que 

quando veiculados constantemente, provocam a sensação de insegurança em sua 

população.  

Essa representação se refere à maneira como um determinado assunto ou 

figura pública é percebida pela população que tem como meio principal de 

informação as notícias produzidas pelas grandes empresas jornalísticas, – como a 

Rede Globo de notícias –. É a partir das formas como a informação é veiculada pelo 

jornal, sobre determinado assunto ou figura, que a sociedade forma a sua opinião, e 

esta se torna, por vezes, comum e pública.  

―Como resultado da onipresença dos meios, a vida em sociedade, 
contemporaneamente, foi analisada como sendo constituída de duas 
situações distintas: a primeira, real, concreta, do cotidiano vivido; a 
segunda, imaginária, que se abre a partir da cultura de massa (Morin, 1976). 
Esta última transporta as pessoas para além do horizonte cotidiano, por 
meios virtuais, produzindo experiências vicárias de fatos não vivenciados 
diretamente e construindo representações tanto sobre sua experiência 
direta como sobre temas distantes do dia-a-dia dos membros da audiência. 
Como aparentam ser ou mesmo se apresentam como um retrato do mundo, 
essas representações instauram ou sancionam, homologam, naturalizam 
certos vieses, os quais, no âmbito discursivo, sugerem que esse é o modo 
de ser da sociedade representada, podendo servir para fixar ou confirmar 
estereótipos étnicos, sociais, de gênero, profissionais. Trata-se ora da 
instauração de padrões ―normais‖ ou ―modelos‖, ora de imagens pejorativas 
ou idealizadas de populações, categorias sociais, minorias.‖ (SOARES, 
2009, p.20). 

 

Os jornalistas determinam as notícias e também pautam a construção da 

realidade por conta dos critérios de seleção que definem o que deve – ou não – ser 

noticiado em um jornal. O trabalho de seleção das pautas publicadas em um jornal 

pode ser chamado de mediação, que é o ato de selecionar o que é importante ser 

noticiado, e é feito com base nos manuais de redação e nos critérios de 

noticiabilidade, descritos e estudados por Nelson Traquina, cujas teorias são 

amplamente utilizadas para decidir quando um fato deve se tornar uma notícia. 

Traquina (2005) definiu a morte como um critério de noticiabilidade importante, 

pois, segundo ele, ―onde há morte, há jornalistas‖ (p. 79). O pesquisador também 

atribuiu o critério da notoriedade, que está ligado diretamente ao interesse público 

de saber sobre a vida de pessoas e figuras públicas. A proximidade e a relevância 
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também são valores-notícia considerados fundamentais. Isso porque, ao consumir 

uma notícia, o leitor busca saber sobre fatos que o rodeiam, sejam estes sociais, 

psicológicos ou geográficos.  

Outro critério abordado por Traquina (2005) é o tempo, que trabalha em 

princípio, com a abordagem atual do fato, e que em um segundo momento pode 

voltar a falar no assunto novamente, se este for relevante para o interesse público. 

Seguindo esse contexto, o autor também apresenta a notabilidade, o conflito e a 

infração como critérios relevantes durante o processo de transformação de um fato 

em notícia. Isso porque, em suma, há de se pensar sempre no que pode ser do 

interesse do leitor, e a partir disso, fazer uma seleção minuciosa, baseada nos 

conceitos mencionados anteriormente. Juntas, todas essas ferramentas de seleção 

auxiliam na construção da representação de uma realidade, o recorte de um todo. 

―O caso do jornalismo é o mais controvertido, do ponto de vista da 
propriedade e precisão das representações. Ou seja, aceita-se com certa 
naturalidade a ideia de que um comercial de TV ou um filme de ficção 
contenha representações construídas e tendenciais, mas é difícil admitir 
essa inclinação quando se trata de uma reportagem, devido à suposição de 
um compromisso ético e profissional desse gênero em estabelecer uma 
relação referencial com a realidade. No entanto, o jornalismo é 
necessariamente um relato particular dos acontecimentos, ou seja, uma 
narrativa construída sobre um aspecto do mundo selecionado. 
Representações não são informações pontuais, tão somente. Por isso, o 
conceito de enquadramento (framming) vem sendo empregado para 
analisar como informações pontualmente corretas e verificáveis podem ser 
selecionadas, valorizadas, destacadas, omitidas ou atenuadas, relacionadas 
a outras, em reportagens complexas, de modo a produzirem representações 
diferentes de uma mesma situação, dentro do limiar de verossimilhança.‖ 
(SOARES, 2009, p. 21). 

 

O jornalista, pesquisador e professor estadunidense, Maxwell McCombs 

(2004), e seu colega, Donald L. Shaw, considerados fundadores da pesquisa 

empírica sobre a teoria do agenda-setting, definiram que as teorias clássicas do 

jornalismo fazem um recorte do todo, fragmentando a realidade para manter um 

fluxo contínuo de informações sendo veiculadas pelas suas publicações. Essa 

quantidade de informações faz com que o receptor/leitor não dê conta de processar 

tudo o que recebe, tendo que realizar um processo de seleção do que lhe parece ser 

merecedor de sua atenção, e aquilo que pode ser ignorado. Essa forma de consumo 

de informações acaba influenciando, à longo prazo, a opinião desse leitor. 

―Os meios de comunicação, embora não sejam capazes de impor o que 
pensar em relação a um determinado tema, como desejava a teoria 
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hipodérmica, são capazes de, a médio e longo prazo, influenciar sobre o 
que pensar e falar, o que motiva o batismo desta hipótese de trabalho. Ou 
seja, dependendo dos assuntos que venham a ser abordados – agendados 
– pela mídia, o público termina, a médio e longo prazos, por incluí-los 
igualmente em suas preocupações. Assim, a agenda da mídia termina por 
se constituir também na agenda individual e mesmo na agenda social.‖ 
(HOHLFELDT, 1997, p. 44). 

 

Dessa forma, Soares (2009) afirma que a mídia não só pauta os assuntos que 

permeiam as discussões sociais, como também influencia nas opiniões dos seus 

leitores sobre esses temas, ao construir uma narrativa que favorece o lado da 

história que lhes convém contar. ―Agendamento constitui, portanto, uma faculdade 

ou atributo da representação jornalística, implicando o poder de estabelecimento de 

uma hierarquia coletiva de importância e prioridades para a sociedade‖. (SOARES, 

2009, p.49).  

O jornalista e pesquisador José Marques de Melo (2003) distribui os gêneros 

jornalísticos em cinco categorias de jornalismo, sendo estes: informativo, opinativo, 

interpretativo, diverso e utilitário. Enquanto o informativo abarca os gêneros de 

notícia e reportagem, o opinativo abarca as resenhas e os editoriais. O editorial se 

diferencia dos demais por se tratar do posicionamento político-ideológico da 

empresa. E embora haja essa distinção entre espaços onde há ou não a 

interferência e a opinião do produtor da notícia, esse posicionamento determina tudo 

que é publicado pelo jornal.  

Melo (2003) defende que atrás de todo posicionamento de uma grande 

empresa, há um enredado de interesses corporativos. Isso porque, em busca de se 

manterem nos dias atuais, as empresas de jornalismo precisaram se associar e criar 

parcerias que lhe permitam seguir produzindo conteúdo. Esse conteúdo, por sua 

vez, passa a ser definido de acordo com os interesses dessas corporações 

associadas.  

―A noção de não intencionalidade é evocada pelo jornalista para funcionar 
como um argumento que encontra em algumas teorias do jornalismo os 
fundamentos de sua consistência. Do ponto de vista formal, o jornalista não 
faz afirmações factuais, e por sua própria conta e risco. E neste caso, 
formalmente não há ofensas, conforme assim defende o discurso jurídico, 
pois a construção jornalística não se reporta a fatos concretos, que sejam 
por ele mesmo reportados e sustentados, e a partir dos quais se formaria 
um juízo de valor acerca do que diz. Entretanto, mesmo que não haja 

ofensa, segundo a apreciação do crivo da lei, as estratégias enunciativas 
postas em prática articulam um conjunto de operações discursivas que 
tratam de apresentar a figura associada a determinadas representações, 
que nos termos em que estão qualificadas, procuram mostrar 
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incompatibilidades entre a natureza dos seus hábitos e o desempenho de 
cargo.‖ (NETO, 2011, p.46 e 47). 

 

Segundo Antônio Fausto Neto (2011), o ‗dispositivo de sentido‘, também 

conhecido como jornal, está sempre à espera de um fato. Este, por sua vez, deve 

passar pelo processo jornalístico, que compreende e a construção da notícia e 

resulta na narrativa do fato. Ao longo desse processo, há o que Fausto classificou 

como ―cena primária‖, que se refere ao fato recém-acontecido. É trabalho do 

jornalista fazer o resgate desses detalhes, buscando compreender a razão do 

ocorrido. Nesse processo, torna-se inevitável a interferência das crenças e 

disposições do repórter, o que torna o fato por ele noticiado um recorte, a sua versão 

dos fatos. Isso faz com que, desse texto produzido possam resultar outros textos, e 

destes, originarem-se mais outros. 

―Há, dessa forma, uma dupla articulação no funcionamento nos discursos 
jornalísticos: o poder de construir enunciações sobre o ―outro‖, mas poder 
este que está subordinado a um outro, o da esfera da linguagem que 
oferece regras e operações para que o discurso da atualidade se institua 
segundo certas condições enunciativas. (...) Significa dizer que a realidade 
apresentada se constitui apenas numa, dentre outras, possibilidades de 
referenciação. Assim, se a construção jornalística constitui-se numa 
possibilidade de dizer, esta restrição desponta-se como uma imposição, 
uma vez que é na singularidade deste processo de enunciar que a realidade 
toma forma, segundo a competência dos discursos jornalísticos. Sua 
enunciação impõe-se como a única possibilidade de interpretação e, assim 
torna-se num modelo através do qual suas representações são atribuídas.‖ 
(NETO, 2011, p. 42). 

 

Essa prática de elaborar uma narrativa ao decidir o que faz parte do texto e o 

que fica de fora é denominada por Soares (2009) como enquadramento ou framing, 

um conceito usado na fotografia para determinar o que faz parte da composição da 

imagem. ―Ao fornecerem, repetirem e, portanto, reforçarem palavras e imagens que 

referenciam algumas ideias, mas não outras, os enquadramentos tornam algumas 

ideias mais salientes no texto, outras menos e outras inteiramente invisíveis‖ 

(SOARES, 2009, p.57). Com isso, a imprensa acaba beneficiando os seus 

interesses – principalmente políticos. 

―Na combinação de agenda mediática e enquadramento, poderíamos 
cogitar que os meios noticiosos formam um painel parcial da sociedade, 
geralmente super-representando temas de interesse de classe média, de 
onde provêm os leitores e consumidores dos produtos anunciados nos 
meios, apresentando esses temas segundo certos enquadramentos. Temas 
de interesse das maiorias podem aparecer no noticiário, mas com menor 
frequência, sendo geralmente motivados por acontecimentos pontuais 
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(calamidades, acidentes, crise educacional ou sanitária) ou então sob a 
forma de ameaças, como o crime, ocupações de terras ou de instalações, 
greves e outras ações. Por sua vez, estas últimas podem ter sido 
planejadas exatamente com a finalidade de serem agendadas, revelando 
estratégias dos movimentos sociais para alcançarem visibilidade mediática.‖ 
(SOARES, 2009, p.67). 

 

Há de se levar em consideração também, o posicionamento e interesses 

políticos das empresas jornalísticas, pois estes, além dos critérios de seleção da 

notícia, definem o que entra e o que fica de fora das páginas dos jornais. Essas 

informações compõem a linha editorial de cada empresa. Nela constam as regras e 

normas às quais estão submetidos os jornalistas contratados pela empresa. 

Traquina (2004) defende que, em muitos casos, a construção e a narrativa do 

discurso são mais afetadas por essas normas, do que pelas impressões pessoais de 

seu redator. 

―A empresa jornalística - com ressalva às públicas e as independentes - 
como o próprio nome indica, trata-se de um negócio que têm gastos, 
funcionários, cujo principal objetivo é o lucro. E como toda a empresa, 
também é coordenada por uma hierarquia, que comanda os seus 
empregados, e os diz o que podem e o que não podem fazer. O que, por 
vezes, influencia diretamente na cobertura dos fatos e na construção da 
notícia, que, como já sabemos, também está sujeita a subjetividade de 
quem a efetua.‖ (COSTA, 2018, p. 13). 

 

Dessa forma, a representação de um fato noticiado ou até mesmo de uma 

figura pública passa por uma série de processos de seleção e construção da 

narrativa até chegar ao seu público/leitor. Em meio a esse processo, permeado pela 

interferência, tanto do narrador, quanto do veículo que distribui a informação, está o 

cerne da informação, que muitas vezes acaba perdendo-se em meio aos 

posicionamentos e interesses particulares de cada veículo. Por essa razão, torna-se 

cada vez mais essencial ter o cuidado com os títulos, legendas, adjetivos e 

expressões utilizadas na narrativa, pois é a partir dela que a sociedade pautará a 

sua opinião, e esta, muitas vezes, o resultado de um minucioso trabalho de 

premeditação das empresas jornalísticas para que a sociedade reaja conforme lhes 

convém. 

1.2 Midiatização: conceitos gerais 

Stig Hjarvard (2012) defende que o fenômeno da midiatização surgiu para 

reconsiderar questões antigas e fundamentais sobre o papel e a influência da mídia 
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na cultura e na sociedade. Em específico, o conceito auxilia na compreensão de 

como a mídia ―se difunde para, se confunde com e influencia outros campos ou 

instituições sociais, tais como a política e a religião‖ (p.54). Ainda, o pesquisador 

ressalta que, por ser considerada como uma parte separada da cultura e da 

sociedade, as pesquisas realizadas nesse campo buscam analisar o efeito de que 

certas mensagens mediadas têm em determinados indivíduos. Para ele, a maneira 

como as manchetes e a narrativa são trabalhadas em um texto de primeira página 

durante o ápice da campanha eleitoral exercem grande e importante influência no 

comportamento e intenção de voto das pessoas, mais do que as próprias 

campanhas, pensadas para isto.  

Pedro Gilberto Gomes (2008) define a midiatização como uma nova forma de 

ser no mundo, superando a mediação como categoria para se pensar a 

comunicação. O autor considera a prática como a reconfiguração de uma ecologia 

comunicacional, ou ‗bios midiático‘, tornando-se a chave para a compreensão e 

interpretação da realidade nos dias atuais. Dessa maneira, é possível que a 

sociedade passe a se perceber a partir do fenômeno da mídia, além dos dispositivos 

de comunicação tradicionais. 

―Aceitar a midiatização como um novo modo de ser no mundo coloca-nos 
numa nova ambiência que, se bem tenha fundamento no processo 
desenvolvido até aqui, significa um salto qualitativo no modo de construir 
sentido social e pessoal. Mesmo que as mediações material e simbólica 
estejam unidas no processo evolutivo, mas um novo qualitativo, síntese na 
dialética sujeito/objeto. Essa nova forma de inteligibilidade ultrapassa uma 
visão de técnica que, mais que estimular, disciplina as pessoas para agir em 
determinada direção, para assumir certas condutas sociais, configurando 
uma ideia de poder que permanece ainda na modernidade.‖ (GOMES, 
2008, p. 22). 

 

A ética da mídia está diretamente ligada ao processo de midiatização social. 

Isso quer dizer que aqueles que não se adaptarem às novas formas dos processos 

midiáticos podem se ver excluídos dos grandes espaços de construção de sentido 

social existentes na sociedade hoje. ―Cada vez mais, para ser reconhecido como 

real, o fato deve ser midiatizado. Tudo é feito eletronicamente, inclusive o exercício 

pleno da cidadania, expresso através do voto‖ (GOMES, 2008, p.22).  

A vida cotidiana é regrada de acordo com os sistemas de informação 

organizados e estabelecidos a partir do desenvolvimento das tecnologias, segundo 

Gomes (2008). O autor ainda instiga que a midiatização está configurando também 
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uma possibilidade de visão unificada da sociedade, com base nas reflexões e 

pensamentos disponibilizados nos meios digitais.  

Em contraposição, Muniz Sodré (2007) classifica que a midiatização crescente 

da vida social coloca em risco a delimitação da realidade discursiva e do mundo real. 

Para ele, o discurso é também real, mas certamente não é ―mundo‖, ou seja, este 

―não é o impessoal lugar humano, existencialmente deslocado com relação ao meio 

circundante. ―Impessoal‖ significa prescindir de um sujeito da enunciação para 

existir‖ (SODRÉ, 2007, p.114). Para o autor, ao contrário do discurso midiático, que 

pode ser mantido por diferentes dispositivos de comunicação, o discurso por si só 

pode ser sustentado por apenas um sujeito. 

Sodré (2007) utiliza a teoria do agenda-setting para afirmar que a mídia não diz 

o que e nem como fazer. O que ela faz é sugerir, de forma quase natural, algumas 

pautas a serem levadas em consideração pelo seu público/leitor. Este, por sua vez, 

deve sentir estar fazendo essa escolha de forma particular e própria.  

―Na medida em que esse ―jogo‖ continue por organização midiática, 
relacionada com instituições sociais — ou seja, por midiatização —, a 
representação estatística dos indivíduos reais (uma abstração que se realiza 
como representação fantasmática da coletividade) termina realizando-se 
como imagem pública e reforçando o sentimento de indecisão quanto à 
realidade do mundo.‖ (SODRÉ, 2007, p.117). 

 

Dessa forma, Sodré (2007) destaca que aquilo que a mídia deixa de fora pode 

ser considerado também como um dos aspectos cruciais da vida social, tais como: 

decisões político-econômicas e investimentos em pesquisa ou despesas públicas. 

Esses aspectos são importantes para o entendimento da realidade, mas por serem 

abordados de forma pouco aprofundada pelas mídias, passam longe de se tornarem 

assuntos debatidos e discutidos amplamente pela sociedade. 

De acordo com Hjarvard (2012), o termo ‗midiatização‘ foi aplicado, pela 

primeira vez, para se referir ao impacto dos meios de comunicação na comunicação 

política e em seus efeitos, pelo pesquisador Kent Asp, em 1986. Ele foi o primeiro 

autor a falar sobre a midiatização na vida política. Kent defendia que o sistema 

político é diretamente influenciado e ajustado para atender às demandas que 

surgem a partir dos meios de comunicação em uma cobertura política.  

Ainda, o autor ressaltava que a independência das fontes políticas, cada vez 

mais comuns, por parte dos veículos de comunicação, apresenta-se como um sinal 
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de midiatização, onde os envolvidos obtêm ainda mais controle sobre o conteúdo 

midiático. Isso quer dizer que, por conta do posicionamento político, sociedades e 

linha editorial de cada grande empresa jornalística, essa brecha permite fazer com 

que algum(s) candidatos(s) possa(m) ser mais favorecido(s) do que outros, ou 

receber mais espaço em uma publicação do que os demais, se o jornal assim 

preferir. Essa diferenciação de espaço e representação influencia, diretamente, nas 

impressões causadas no público/leitor. 

Antônio Fausto Neto (2008) avalia que, nesta nova ordem de práticas 

desenvolvida no campo das ‗mídias‘, as que merecem maior destaque são as 

transformações na enunciação jornalística, bem como a reconfiguração dos ―regimes 

de modo de dizer‖ (p. 120). O autor destaca a importância que tem a linguagem na 

construção da realidade durante a realização do trabalho do jornalista. Ele separa o 

processo em duas estruturas, sendo estas instrumentais ou construcionistas.  

Do ponto de vista instrumental, o trabalho de enunciação realizado pelo 

jornalista foca no ―sujeito falante‖ (p.121), atribuindo a linguagem como uma 

―atividade secundária‖, de auxílio. Isso quer dizer que a prática se dá através da 

―transação de falas‖ e de dispositivos, ou seja, há o endereçamento de uma 

mensagem, de um sujeito para outro. Nessa troca de mensagens, enquanto 

processo de comunicação, fica restrita a produção de sentindo tendo como base 

apenas aquilo que foi dito. 

―O ato de construir o discurso se restringia a uma espécie de operação 
mecânica na medida em que toda a extensão e complexidade de sua 
autoria estariam restritas ao manejo de seu ator. O conceito de enunciação 
estaria aqui ditado não pela complexidade intrínseca ao funcionamento da 
matéria significante, mas a uma intencionalidade que se delimitaria a um 
―processo de completude‖ sobre o qual o sujeito falante teria controle, ou 
então, do qual desconheceria ou regularia a manifestação de qualquer ―tipo 
de interferência‖.‖ (NETO, 2008, p. 122). 

 

Para Neto (2008), a competência enunciativa dos discursos produzidos pelo 

jornalismo se transforma durante a passagem de uma sociedade midiática, onde o 

jornalismo se transforma em um ―meio‖ (p.126) de representação, para uma 

sociedade de midiatização, onde a lógica da midiatização coordena e organiza o 

funcionamento dos processos de produção de sentido.  

―Na ―sociedade da midiatização‖, é o intenso desenvolvimento de processos 
e protocolos de ordem técnica, associado à existência de potenciais novos 
mercados, inclusive discursivos, que vão redesenhando a organização, a 
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natureza e a qualidade dos vínculos sociais, submetendo-os a uma nova 
ambiência estruturada em torno de fortes dimensões tecnodiscursivas 
comunicacionais. Tecnologias são convertidas em meios de interação e 
redefinidoras de práticas sociais, ou incidem diretamente sobre os regimes 
de discursividades, submetendo diferentes campos sociais às novas lógicas 
e processos de enunciabilidade.‖ (NETO, 2008, p. 127). 

 

Dessa forma, Neto (2008) afirma que a construção da realidade, nas mídias, é 

feita de uma forma diferente da que costumava ser utilizada na comunicação de 

massa. O ambiente da internet é autônomo, e a produção de sentidos nesse espaço 

depende de uma série de ―transações complexas‖ (p. 128) para que a mensagem, 

da forma como fora escrita pelo enunciante, seja entregue aos receptores da forma 

como se pretende que seja. 

―Se há um remanejamento na concepção das mediações, vale indagar se 
com isso a recepção fica fora do foco em que se mantinha, com evidência, 
na formulação anterior. Parece que não. Ocorre que a comunicação quando 
vista no contexto da cultura mantém o sentido do ―tornar comum‖, do 
―compartilhar‖. O reconhecimento do fenômeno de midiatização da cultura 
contemporânea não implica, necessariamente em desvalorizar a dimensão 
humana do processo comunicacional. (...) No campo da recepção, o 
processo de produção de sentidos extrapola o exercício de decodificação da 
mensagem recebida; ele se dá a partir das apropriações feitas pelos 
receptores, à luz de seu campo semântico e pragmático. O sentido não 
está, portanto, nos limites do composto meio- -mensagem; mas, presente 
nas dinâmicas que envolvem os sujeitos do processo comunicacional: 
emissor e receptor, seres sociais, em interação com outros indivíduos, 
instituições e movimentos sociais.‖ (BARROS, 2012, p.90). 

 

Laan Mendes Barros (2012) afirma que na comunicação midiática, o receptor é 

―constantemente desafiado a praticar o exercício da imaginação e de construção de 

novos sentidos‖ (p.91). Isso acontece porque essa comunicação é sustentada por 

sistemas digitais, e estes facilitam a apropriação de um determinado conteúdo, bem 

como a reelaboração do mesmo, ocasionando na manipulação do discurso. Ou seja, 

―a produção de sentidos deixa de ser uma operação individual e localizada, limitada 

aos processos de produção e recepção da comunicação‖, (p.101) e passa a ser 

construída também no âmbito das mídias sociais particulares de cada público/leitor. 

―Não há dúvida de que a midiatização tem complicado e obscurecido as 
distinções entre a realidade e as representações midiáticas da realidade e 
entre fato e ficção, mas acredito que o entendimento pós-modernista da 
midiatização é, ao mesmo tempo, muito simples e muito exagerado. Muito 
simples porque implica uma transformação única onde a realidade mediada 
suplanta a realidade experiencial e distinções tradicionais simplesmente se 
dissolvem. O conceito de midiatização proposto neste texto não adota a 
ideia de que a realidade mediada reina suprema ou a alegação de que as 
distinções ontológicas convencionais entraram em colapso. A principal 
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característica do processo de midiatização como está concebido aqui é, 
antes, uma expansão das oportunidades para a interação em espaços 
virtuais e uma diferenciação do que as pessoas percebem como sendo real. 
Seguindo esse critério, as distinções como aquelas entre global e local 
tornam-se muito mais diferenciadas, já que os meios de comunicação 
expandem nosso contato com os eventos e fenômenos no que, outrora, 
eram lugares distantes.‖ (HJARVARD, 2012, p. 62). 

 

José Luiz Braga (2006) alega que a midiatização surge, primeiramente, para 

resolver o problema de como alcançar uma maior diversidade de público, bem como 

de obter um maior alcance na circulação das informações veiculadas pelo jornal. Em 

outro momento, ela se transforma e passa a adquirir novos usos, levando em 

consideração os avanços tecnológicos, e em um terceiro momento, se torna 

―autopoiético‖ (p.6), deixando de necessitar das dinâmicas anteriores de 

comunicação para se estabelecer enquanto promotora de processos de produção de 

sentido. 

―No estágio atual da mediatização, algumas características podem então ser 
percebidas como derivações de lógicas anteriores de interação, outras, 
como desenvolvimento de lógicas próprias. Não se demarcam apenas como 
modos de organizar e transmitir mensagens e de produzir/transportar 
significados; mas também e, sobretudo, como modos segundo os quais a 
sociedade se constrói. São padrões para ―ver as coisas‖, para ―articular 
pessoas‖ e mais ainda, relacionar sub-universos na sociedade e – por isso 
mesmo – modos de fazer as coisas através das interações que propiciam. 
(BRAGA, 2006, p.7). 

 

Braga (2006) avalia que essas interações provenientes das mídias sociais 

auxiliam na construção e estabelecimento da realidade construída pelo veículo. A 

mídia aproxima o produtor de conteúdo do seu receptor, e entre eles passa a haver 

uma troca, por essa razão, já se fala em uma ―sociedade mediática‖, ou ―sociedade 

mediatizada‖ (p.9). Porém, ele destaca que esse processo ainda não pode ser 

considerado como completo, tendo em vista os ricos na deformação da realidade 

constituída por seus processos, e levando em conta também a omissão e a 

manipulação de determinadas informações. 

―Com o desenvolvimento da mediatização, gera-se a impressão de que 
desaparecem as habituais separações entre campos de significação – entre 
entretenimento e aprendizagem-eduação; política e vida privada; economia 
e afetos; essências e aparências; cultura e diversão. O que parece melhor 
descrever a situação é tratar-se de um vasto processo de rearranjo e 
construção de campos.‖ (BRAGA, 2006, p. 11). 
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Segundo Braga (2006), um obstáculo ainda presente nesse processo de 

midiatização é a de legitimação dos fatos. Isso acontece, pois os receptores passam 

a perceber os textos e imagens produzidos e veiculados pelas mídias de 

comunicação em massa como uma ―construção‖ (p.13) da realidade, e não mais 

como a totalidade dos fatos.  

Em suma, a midiatização enquanto estratégia de comunicação é uma 

tendência que se acelerou nos últimos anos do século XX, em sociedades modernas 

altamente industrializadas. Para Hjarvard (2012), conforme a globalização avança, 

cada vez mais regiões e culturas serão afetadas por esse novo processo de 

comunicação, pois para ele, a globalização está diretamente relacionada com a 

midiatização. Contanto, o autor também destaca para a diferenciação entre os 

processos de midiatização e mediação. 

―A midiatização não deve ser confundida com o conceito mais amplo de 
mediação. Mediação refere-se à comunicação através de um meio do qual a 
intervenção pode afetar tanto a mensagem quanto a relação entre emissor e 
receptor. Por exemplo, se um político opta por utilizar um blog em vez de 
um jornal para se comunicar com seu círculo eleitoral, a escolha pode 
influenciar a forma e o conteúdo de sua comunicação ao mesmo tempo em 
que a relação comunicativa entre os políticos e o eleitorado será alterada. 
No entanto, o uso de um meio, seja blog ou jornal, não terá 
necessariamente qualquer efeito notável sobre a política enquanto 
instituição social. A mediação descreve o ato concreto da comunicação 
através de um meio em um contexto social específico. Por outro lado, a 
midiatização se refere a um processo mais a longo prazo, segundo o qual 
as instituições sociais e culturais e os modos de interação são alterados 
como consequência do crescimento da influência dos meios de 
comunicação.‖ (HJARVARD, 2012, p.66). 

 

No que se refere ao discurso jornalístico, Adriano Duarte Rodrigues (2001) 

afirma que uma das regras mais importantes é afirmar que a opinião é livre, mas que 

os fatos são soberanos, pois um fato se constitui, por sua natureza, como aquilo que 

acontece na superfície lisa da história e que não pode ser previsto. E justamente por 

esse motivo, quanto menos previsível ele for, maiores são as suas chances de se 

tornar notícia, tendo como base o critério da novidade. ―É por isso que se diz que um 

cão que morde um homem não é um fato jornalístico, mas se um homem morder seu 

cão então estamos perante um acontecimento suscetível de se tornar notícia‖ 

(RODRIGUES, 2001, p. 99). 

Para Elizabeth Moraes Gonçalves e Marcelo da Silva (2015), o autor de um 

texto nunca está sozinho, bem como o texto por ele produzido nunca será o primeiro, 
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o original. Isso porque, tanto o autor, quanto o texto trazem referências pessoais e 

posteriores. Por isso, para entender o discurso como produção de sentindo entre 

interlocutores, é preciso entender que toda prática de comunicação, incluindo a 

organizacional, é repleta de estratégias e posicionamentos que visam a produção de 

efeitos e sentidos, e que, em alguns casos são atingidos, ou podem não acontecer. 

―Há uma negociação de sentidos que perpassa a relação entre enunciador e 

receptor, cuja especificidade ganha terreno com o avanço das redes sociais virtuais 

e de uma comunicação de todos para todos, ativa, de ações, reações e interações‖ 

(GONÇALVES e SILVA, 2015, p. 73). 

Com isso, em tempos de redes sociais, as organizações precisam buscar um 

novo tom, deixando um pouco de lado o objetivo de pautar a opinião pública, tendo 

como foco principal as vendas e o lucro. Isso porque, na internet, a produção de 

sentido e a possibilidade de questionar o texto se fazem cada vez mais presentes, 

ocasionando com que as estratégias de comunicação fiquem cada vez mais 

rebuscadas, tendo que trabalhar a linha editorial de uma empresa na construção de 

um título e na elaboração de uma imagem, já que há a urgência cada vez maior pela 

informação completa e sem interferências. 

Contudo, cabe ainda ressaltar que a existência de uma nova forma de 

consumir, produzir e trabalhar uma informação não interfere na existência do modelo 

antigo que tem como base a representação de uma figura de acordo com os 

interesses particulares de cada empresa. Para ambos os casos de construção da 

narrativa, recebe destaque uma das estratégias de comunicação mais utilizadas 

pelos meios de comunicação em massa: a midiatização. 

1.3 A fotografia e o texto como ferramentas de estratégia de midiatização 

e de representação no jornalismo 

A fotografia e o texto jornalístico, independente do desenvolvimento e 

aprimoramento de novas tecnologias, ainda são ferramentas fundamentais para a 

produção de sentidos e significados no âmbito do jornalismo. Jorge Pedro Sousa 

(2004) classifica a fotojornalismo como o uso da fotografia enquanto ―veículo de 

observação, informação, análise e de opinião‖ (p.9). Para ele, a fotografia utilizada 

como ferramenta de comunicação, mais conhecida como fotografia jornalística ou 

fotojornalismo, ―mostra, revela, expõe, denuncia, opina, dá informação e ajuda a 

credibilizar a informação textual‖ (p.9).  
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No entanto, para atingir esse objetivo é necessário ter domínio tanto da técnica 

e manuseio do equipamento, quanto da linguagem fotográfica, para que os 

resultados possam integrar a narrativa constante no texto que acompanham. 

―O fotojornalismo é, na realidade, uma atividade sem fronteiras claramente 
delimitadas. O termo pode abranger quer as fotografias de notícias, quer as 
fotografias dos grandes projetos documentais, passando pelas ilustrações 
fotográficas e pelos features (as fotografias intemporais de situações 
peculiares com que o fotógrafo depara), entre outras. De qualquer modo, 
como nos restantes tipos de jornalismo, a finalidade primeira do 
fotojornalismo, entendido de uma forma lata, é informar.‖ (SOUSA, 2004, 
p.11). 

 

Assim que a fotografia se torna também uma maneira de comunicar, bem como 

o audiovisual ganha força como uma nova maneira de transmitir informações, o 

jornalismo ganha novas formas de transmitir uma mensagem, e com isso, defender 

os seus editoriais políticos, e influenciar na produção de sentidos de seu 

público/leitor. 

―Com a disseminação dos meios audiovisuais, na segunda metade do 
século XX, a questão das representações deixaria paulatinamente esse 
domínio ligado a ideias e doutrinas formuladas proposicionalmente e 
começaria a envolver cada vez mais as representações visuais e 
encenações mediáticas, nas quais os conceitos nem sempre são 
declarados, nem os argumentos são formulados claramente, estando, pelo 
contrário, implícitos em imagens visuais e estruturas narrativas mediáticas, 
sendo naturalizados pelo registro fotográfico, ao qual se adicionaram o 
movimento, os sons, as cores e a difusão eletrônica. Na comunicação 
mediática praticada hoje, é raríssimo encontrar expressões das próprias 
ideologias, comuns em livros e em jornais partidários: elas se manifestam 
de forma tácita, como vestígios ou traços implícitos em narrativas do 
jornalismo, da ficção, da publicidade e da propaganda.‖ (SOARES, 2009, p. 
18). 

 

Com o advento da imagem como complemento do texto, a construção da 

narrativa passa a representar com mais detalhes um fato ocorrido, seja pela 

descrição das informações obtidas por meio de entrevistas, e também por meio de 

fotografias que auxiliam na visualização do local onde se passa a história, ou da 

pessoa à qual a notícia se refere. Essa novidade também facilita às empresas 

construírem significados em suas produções, tendo em vista que, para a obtenção 

de uma fotografia é preciso passar por uma série de decisões que levam em 

consideração o enquadramento e o que pretende – ou não – ser mostrado na 

imagem, ato também conhecido como composição de cena. 
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―Na mídia impressa em geral, atualmente, a fotografia é a forma de 
representação visual mais utilizada. Para além dos recursos gráficos (layout, 
tipografia, cores etc.), a fotografia salta aos nossos olhos como mensagem, 
como texto visualmente relevante e carregado de sentido. A fotografia não 
está ali por acaso. Ela tem uma função, aparece em um formato, possui 
uma intenção. A própria maneira como está impressa resulta de uma série 
de negociações – às vezes tensas e conflituosas – que envolvem um 
complexo processo de produção editorial.‖ (MELLO BRANDÃO; FERREIRA 
VAZ,2005, p. 125). 

 

Frederico Mello Brandão e Paulo Bernardo Ferreira Vaz (2005) defendem que 

para cada publicação de cada jornal há uma construção própria da realidade, 

definida e idealizada por cada empresa jornalística. Em cada um desses veículos há 

uma tentativa de reescrever a realidade, buscando incluir dentro da narrativa do fato 

praticamente tudo o que pode ser dito e apurado sobre o assunto – proposta inicial e 

primordial do fazer jornalístico –, como fazem a maioria dos jornais diários. Dessa 

forma, cabe ao leitor saber consumir essas distintas informações, e saber distinguir, 

dentro desse processo, o que de fato é real, e o que faz parte do processo de 

construção de uma representação da realidade. Para os autores, essa prática é 

essencial nos dias atuais, pois os meios de comunicação moldam o horizonte de 

conhecimento do leitor sobre um determinado número de realidades, sejam elas 

realidades atuais passadas – e até mesmo, realidades futuras. 

―Como no Brasil a presença midiática se dá de forma mais forte na vida dos 
cidadãos através da televisão, não se pode comparar o alcance de um 
canal televisivo com o de um jornal impresso. Mesmo se tratando do jornal 
de maior circulação no país, o seu número de leitores é infinitamente inferior 
ao de telespectadores. Essa situação, entretanto, não torna menos 
relevante a grande importância da atuação da mídia impressa. Como um 
jornal, por menor que seja a sua tiragem, é distribuído em milhares de 
exemplares, e como é sabido que se multiplicam (por quatro) o número de 
leitores de cada jornal em circulação, pode-se falar então da relevância de 
sua representatividade, de sua penetração na sociedade e das possíveis 
consequências de seu processo de leitura.‖ (MELLO BRANDÃO; 
FERREIRA VAZ, 2005, p. 126). 

 

Em se tratando especialmente das fotografias que fazem parte de um jornal 

impresso, acredita-se que estas redefinem o conteúdo da experiência cotidiana 

transmitida pela publicação jornalística, bem como abarca pessoas, coisas e eventos 

dentro de sua narrativa. Esses detalhes, segundo Mello Brandão e Ferreira Vaz 

(2005), nunca seriam presenciados pelos leitores, não fosse pelo advento da 

imagem. Dessa forma, a fotografia funciona como uma ponte entre o fato e o 
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público/leitor, pois o texto informa em detalhes o acontecido, e a fotografia permite a 

visualização do cenário onde se passou determinada situação.  

O trabalho realizado por um fotojornalista é narrar fotograficamente o 

acontecimento em causa e contar uma história através de imagens. Para isso, 

Sousa (2004) destaca que é necessário realizar um estudo prévio sobre a situação e 

os sujeitos nela presentes para conseguir estabelecer enquadramentos e 

construções estéticas que melhor representem a situação por ele fotografada. O 

autor também classifica o trabalho do fotojornalista como o ato de capturar assuntos 

de importância momentânea e atual. Por essa razão, o fotógrafo deve ser munido de 

sensibilidade, curiosidade, instinto, reflexo, rapidez, a capacidade de avaliar as 

situações e de pensar na melhor forma de fotografar em qualquer situação que se 

apresente durante sua jornada de trabalho. 

No entanto, ao falar de fotojornalismo, Sousa (2004) ressalta que essa prática 

está diretamente ligada à conciliação entre fotografia e texto. Para o autor, a 

fotografia é capaz de carregar uma grande quantidade de informações e, com isso, 

resultar em uma inúmera quantidade de significados, e por esse motivo ela necessita 

de um texto de apoio, que auxilie e complemente a imagem com informações 

necessárias para a sua total compreensão. Nesse sentido, as imagens podem ser 

divididas em duas classificações e usos distintos, onde a há a fotografia enquanto 

informação primordial e de extrema necessidade para a compreensão de um fato, e 

onde a fotografia serve apenas como ferramenta de ilustração do texto. 

―Quando poderosas, as imagens fotográficas conseguem evocar o 
acontecimento representado (ou pessoas) e sua atmosfera. Uma imagem 
fotojornalística, para ter sucesso, geralmente precisa se juntar a força 
noticiosa à força visual. Só assim consegue, no contexto da imprensa, juntar 
uma impressão de realidade a uma impressão de verdade. Não obstante, é 
mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Os fotojornalistas necessitam reunir 
intuição e sentido de oportunidade quer para determinarem se uma situação 
é de potencial interesse fotojornalístico, quer para avaliarem eticamente, 
quer ainda para a representarem fotograficamente. Por vezes, necessitam 
de explorar ângulos diferentes, especialmente quando cobrem 
acontecimentos de rotina.‖ (SOUSA, 2004, p. 13). 

 

O dia-a-dia do fotojornalismo é, segundo Sousa (2004), o trabalho com base 

em uma linguagem de instantes, no qual se busca ―congelar em imagens 

fotográficas toda a essência de um acontecimento e seu significado‖ (p.13). Por essa 

razão, ao elaborar o enquadramento e a composição de uma fotografia, o 
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fotojornalista deve ter o cuidado de evitar incluir na imagem elementos que possam 

distrair a atenção do que é o foco principal.  

Henri Cartier Bresson (1952) avaliou que trabalhar com a fotografia é estar em 

uma busca constante pelo instante em que o movimento da vida se alinha, podendo 

ser capturado em um movimento imóvel, pelas lentes de uma câmera fotográfica. 

Esse momento foi chamado por ele de ―instante decisivo‖, assunto pelo qual o 

fotógrafo se dedicou a escrever um livro, em inglês, chamado The Decisive Moment.  

Cartier afirma que o fotógrafo pode captar e modificar uma perspectiva com um 

leve dobrar de joelhos. Isso porque, ao colocar a câmera mais próxima, ou mais 

distante do objeto fotografado, a imagem pode ter o seu contexto alterado por 

completo. Por essa razão, Bresson (1952) afirma que a composição deve ser a 

preocupação principal do fotógrafo, e que no ato de fotografar, essa prática já deve 

ser intuitiva. Para isso, a regra dos terços deve se tornar uma parte do olhar do 

repórter fotográfico.  

Sousa (2004) classifica os gêneros fotojornalísticos em: fotografia de notícias, 

sendo estas publicadas, em geral, em jornais e revistas de informações; features 

photos, que são imagens que possuem sentido por si só, necessitando de um texto 

complementar muito curto e básico para contextualização; desporto, que possuem a 

―ação de suscitar emoção‖ (p. 95), ou seja, trata-se de fotografias que mostram a 

reação e a emoção na imagem; retrato fotojornalístico, pois os leitores gostam de 

saber como são as pessoas que aparecem nas histórias; ilustrações fotográficas, 

também conhecidas como fotografias ilustrativas; histórias em fotografias ou picture 

stories, que diz respeito a um conjunto de imagens que busca construir um retrato 

sobre o tema, e nessa classificação, estão a fotoreportagem e o foto-ensaio.  

Em relação à questão ética das imagens produzidas e veiculadas pelo 

jornalismo impresso, Sousa (2004) explica que com o desenvolvimento das 

tecnologias, tornou-se cada vez mais difícil de identificar alterações feitas nos 

processos de tratamento da imagem. Isso quer dizer que, além da fotografia possuir 

diversas técnicas de recorte de realidade no momento da captura, esta ainda pode 

ser modificada posteriormente de forma digital, alterando e excluindo detalhes 

importantes de uma imagem, de acordo com os interesses próprios do veículo 

jornalístico que possui direitos autorais sobre as fotografias. 
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―O retoque, a alteração, a supressão e a inclusão de elementos nas 
imagens fotojornalísticas foram procedimentos relativamente comuns ao 
longo da história. Novo é o fato de a manipulação digital de fotografias ser 
fácil e de difícil ou virtualmente impossível detecção por um observador que 
não tenha visto o acontecimento fotograficamente representado ou que não 
tenha sido advertido da manipulação imagística. Por outro lado, embora a 
fotografia seja sempre uma forma de manipulação visual da realidade, – 
recordemos a focagem ou o controle de profundidade de campo, da 
velocidade e da exposição –, não é menos verdade que as tecnologias 
digitais exponenciaram esse fenômeno.‖ (SOUSA, 2004, p. 116). 

 

Ao definir o papel do operator e do espectator em relação ao studium 

fotográfico, Roland Barthes (1984) evidencia que a fotografia se assume no dever de 

representar, surpreender, dar significados e provocar impressões e desejos em seu 

público/leitor. Em complemento às atribuições dadas por Barthes, Mello Brandão e 

Ferreira Vaz (2005) citam também as funções de ―documentar, testemunhar e 

comunicar‖ (p.127). Para eles, no entanto, há uma função que é mais importante do 

que qualquer outra, dentro do fotojornalismo, que é fornecer informação. 

Ao contrário do que se possa pensar, apesar de ter essa função, dentro do 

jornalismo a fotografia não serve apenas como uma maneira de ilustrar um fato, um 

cenário, um rosto. Para Mello Brandão e Ferreira Vaz, a fotografia ―torna-se munição 

para o jornalista‖ (p.131), que com o advento da imagem pode comprovar e 

complementar a sua narrativa com imagens que transmitem uma impressão de 

realidade ao texto. Assim, a foto não é somente a imagem da notícia, como também 

é a notícia. 

―Assim como na produção textual, a produção jornalístico-fotográfica molda 
a realidade, partindo dos pressupostos de noticiabilidade existentes, 
aliando-os a princípios e fundamentos técnicos (angulação, lentes, luz, 
enquadramento etc.). O fotojornalismo torna acessível em imagens a 
realidade para a qual o jornal se volta, reforçando as palavras e contribuindo 
para a construção de um imaginário a respeito dos acontecimentos 
traduzidos como fragmentos metonímicos do mundo pelo jornal, criando 
também os próprios acontecimentos fotográficos.‖ (MELLO BRANDÃO; 
FERREIRA VAZ, 2005, p. 131). 

 

Assim, a fotografia desperta a sensação de fazer parte daquele momento ao 

qual retrata, de certa forma. Para Mello Brandão e Ferreira Vaz (2005), ―as imagens 

fotojornalísticas são responsáveis diariamente pela conformação e pela criação de 

cenas que nos dão versões imagéticas da realidade cotidiana que nos cerca‖ 

(p.131). Um exemplo que demonstra o poder de uma imagem é, quando em um 

grave acidente de carro, onde as vítimas são fatais, o fotógrafo realiza uma 
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fotografia que deixa em destaque a destruição dos veículos. Imediatamente, ao 

perceber a imagem, o público/leitor percebe mais rapidamente a gravidade da 

situação. Isso acontece porque o detalhe da lataria e do aço retorcido provoca a 

realização sobre a força do impacto. E esta é uma característica constante na 

fotografia que o texto não alcança. Dessa forma, ―o repórter fotográfico institui uma 

cena do acontecimento, isolando um fragmento da experiência (no espaço e no 

tempo), separando-o de seu contexto, permitindo sua conservação e seu transporte‖ 

(p.132). 

Para Susan Sontag (1993), as fotografias que brincam com a escala do mundo, 

podendo ser reduzidas, alteradas, cortadas, retocadas, adaptadas e adulteradas. Ao 

mesmo tempo, estas também envelhecem, afetadas pelo processo provocado pelo 

passar do tempo, no papel, e também se tornam valiosas, sendo vendidas, 

compradas e reproduzidas, de acordo com o seu valor estético e histórico.  

―Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Significa pôr a si mesmo em 
determinada relação com o mundo, semelhante ao conhecimento – e, 
portanto, ao poder. Supõe-se que uma queda primordial e malvista, hoje em 
dia – na alienação, a saber, acostumar as pessoas a resumir o mundo na 
forma de palavras impressas, tenha engendrado aquele excedente de 
energia fáustica e de dano psíquico e necessário para construir as 
modernas sociedades inorgânicas. Mas a imprensa parece uma forma 
menos traiçoeira de dissolver o mundo, de transformá-lo num objeto mental, 
do que as imagens fotográficas, que fornecem a maior parte do 
conhecimento que se possui acerca do aspecto do passado e do alcance do 
presente.‖ (SONTAG, 1993, p. 14). 

 

Sontag (1993) afirma que as fotografias fornecem um testemunho, ―incriminam‖ 

(p.16), justificam, e equivalem a uma prova de que determinada coisa ou situação 

aconteceu. ―A foto pode distorcer, mas sempre existe o pressuposto de que algo 

existe ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem‖ (p.16). Isso porque, um 

texto, por mais baseado em fatos e em discursos de autoridade, será apenas uma 

descrição da realidade, uma interpretação baseada nos fatos reunidos pelo repórter.  

―Ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ao preferir uma exposição 
a outra, os fotógrafos sempre impõem padrões a seus temas. Embora em 
certo sentido a câmera de fato capture a realidade, e não apenas a 
interprete, as fotos são uma interpretação do mundo tanto quanto as 
pinturas e os desenhos. Aquelas ocasiões em que tirar fotos é relativamente 
imparcial, indiscriminado e desinteressado não reduzem o didatismo da 
atividade em seu todo. Essa mesma passividade – e ubiquidade – do 
registro fotográfico constitui a ―mensagem‖ da fotografia, sua agressão.‖ 
(SONTAG, 1993, p. 17). 
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Por essa razão, Sontag (1993) afirma que as fotografias sempre idealizam uma 

realidade. Essa imagem resultante de um processo de enquadramento, composição 

e foco seletivo torna-se um recorte da realidade, e auxilia na produção de sentidos 

de uma notícia de diversas formas, bem como também produz novas mensagens 

por si só. Por essa razão, a fotografia enquanto ferramenta de comunicação e de 

informação é tão importante quanto o texto. 

No entanto, assim como o repórter fotográfico realiza o enquadramento de uma 

imagem, Mello Brandão e Ferreira Vaz (2005) defendem que no jornal, o 

enquadramento é temático. ―Enquadra-se editorialmente. Há jornais que preferem 

mostrar a ferida e jornais que preferem mostrar o curativo‖ (p.132). Com isso, ao sair 

para a pauta, ―junto a sua bagagem cultural, ideológica, política, o fotógrafo é 

orientado a todo momento pela linha editorial do veículo em que trabalha, pela pauta 

prevista pela editoria daquela cobertura‖ (p.132). Dessa forma, embora as imagens 

transmitam a sensação de espontaneidade, ainda se trata de uma fração da 

realidade, o instante eternamente congelado em uma fotografia, e, portanto, as 

imagens obtidas carregam consigo uma infinidade de significados que dizem 

respeito aos editoriais da empresa jornalística. 

Na prática, e sem a necessidade de um trabalho de pós-produção, a fotografia 

possui algumas ferramentas que permitem a manipulação da imagem já no 

momento de sua captura, são elas: a composição, o enquadramento, os planos e os 

posicionamentos de câmera. França (2009) conceitua ‗enquadramento‘ como sendo 

o espaço visual da fotografia, definido pelo operador da câmera. Dessa forma, todos 

os elementos presentes na imagem compõem o seu enquadramento. Uma das 

regras mais utilizadas no momento da captura de uma imagem é a utilização da 

regra dos terços para definir onde ficará o objeto para o qual se pretende dar mais 

destaque na fotografia. Na regra dos terços divide-se o campo de visão em três 

colunas e três linhas, – como em um jogo da velha –, e os pontos onde essas linhas 

se encontram são onde o foco da cena deve estar. 

Em se tratando da composição de uma fotografia, segundo conceitos baseados 

em Câmara (2005), pode-se afirmar que compor uma imagem que transmita a 

sensação de movimento capta a atenção do leitor, chamando a atenção para a 

cena. Uma imagem carregada de luz e sombras proporciona certa dramaticidade à 

fotografia. Isso acontece, pois, a luz realça os elementos iluminados, deixando em 
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segundo plano os mais escuros. Além de luz e sombra, a cor também faz com que 

determinado elemento se destaque diante os demais em uma imagem.  

O foco seletivo também auxilia na composição, pois através dele pode 

desfocar-se tudo o que tira a atenção do elemento principal da foto. Também é 

possível trabalhar com a superfície da cena, dando à imagem o efeito de 

bidimensionalidade. Nesse sentido, também é possível transmitir a sensação de 

profundidade, essa técnica utiliza a sobreposição dos objetos, proporcionando a 

percepção do volume da cena. Ainda, é possível compor uma fotografia utilizando a 

assimetria, tendo como resultado um plano mais dinâmico. Utilizando a simetria, o 

resultado torna as cenas grandiosas, espetaculares. Já na composição utilizando 

linhas, busca-se guiar os olhos do público/leitor. 

Em relação aos planos utilizados para a realização de uma fotografia, Câmara 

(2005) define o plano como o espaço onde a ação é registrada. Nesse sentindo, eles 

podem variar conforme a intenção do repórter fotográfico, e se ele pretende dar mais 

destaque ao cenário e/ou para mais de um personagem/objeto em cena. O grande 

plano geral oferece uma visão ampla do local onde se desenvolve a ação, 

mostrando a amplitude do espaço em sua totalidade. O plano geral mostra o local 

onde os personagens estão inseridos, de corpo inteiro, permitindo com que o leitor 

se situe no espaço da cena. Já no plano conjunto, há um equilíbrio entre os 

personagens e o espaço onde estão inseridos. Trata-se de uma cena mais restrita, 

onde os personagens passam a ter mais presença. 

No plano americano, corta-se o personagem um pouco abaixo dos joelhos. 

Este é muito utilizado para capturar expressões corporais. Há também o plano 

médio, onde o enquadramento aproxima-se ainda mais do personagem, focando em 

seu rosto e em suas expressões faciais. A partir deste, os planos colocam o objeto 

da fotografia em maior evidência, da cintura para cima, e as informações sobre o 

cenário se tornam secundárias. 

Há ainda, a possibilidade de seleção de prioridade dentro de um plano. No 

primeiro plano, o enquadramento fica na altura do pescoço, buscando ressaltar as 

características faciais do personagem, bem como o seu olhar e expressões 

emocionais. No primeiríssimo plano – também chamado de close up – o 

enquadramento é composto pelo rosto do personagem, buscando detalhes de sua 

pele. Esse plano é comumente utilizado quando se pretende captar a dramaticidade 
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de determinada situação. Já no plano detalhe, o valor dramático é ainda maior, pois 

se isolam as partes do corpo em pequenas parcelas do rosto do personagem. Os 

mesmos podem ser utilizados para a captura de imagens onde o foco principal não é 

uma pessoa, e sim um objeto. Para definir qual o melhor plano a ser utilizado, o 

repórter fotográfico deve definir primeiro qual o seu objeto de interesse, e a partir 

disso, compor a imagem. 

Ainda, em certos casos, o posicionamento da câmera em relação ao horizonte 

também permite a alteração da perspectiva de determinado objeto em uma 

fotografia. Para isto, basta alterar o ângulo de visão para o objeto parecer maior ou 

menor do que realmente é. Dessa forma, os ângulos de câmera são muito 

expressivos, uma vez que, dependendo do ângulo, tem-se a sensação de 

superioridade, inferioridade, valorização ou desvalorização do objeto em foco. Os 

posicionamentos mais utilizados são tendo a linha do horizonte como base, onde o 

fotógrafo realiza a captura da imagem a partir da altura dos seus olhos. Ao inclinar a 

câmera de cima, apontando-a para baixo, tem-se o enquadramento plongée. Esse 

posicionamento transmite uma sensação de inferioridade ao personagem em cena. 

Ao contrário, o contra-plongée transmite a sensação de imponência ao personagem, 

pois o retrata de baixo para cima, fazendo-o parecer maior do que realmente é. 

Todos esses recursos de composição de uma imagem auxiliam o repórter 

fotográfico em sua rotina diária, pois permitem com que suas pautas sejam 

realizadas conforme os objetivos de cada pauta. Se esta busca um ar mais geral 

sobre o assunto, ou se a intenção é tornar-se mais intimista e detalhada. Da mesma 

forma, essas técnicas também podem ser utilizadas para manipular visualmente a 

maneira como o leitor/público percebe aquilo que é retratado na imagem. Por essa 

razão, os enquadramentos, composições, planos e posicionamentos de câmera são 

detalhes muito importantes em uma fotografia. 

No que se refere ao texto de apoio, Jorge Pedro Sousa (2004) defende que 

este é tão importante quanto à fotografia que o acompanha. Até então, essa prática 

de seleção não era comentada pelo fato de que, enquanto único meio de obter 

informações sobre o mundo, o jornalismo sempre se apresentou como uma 

ferramenta isenta e imparcial de comunicação. 

―A força da comunicação contemporânea tem sido atribuída às 
capabilidades expressionais dos meios de comunicação que, por meio das 
imagens e da palavra, conferem realismo, drama e intensidade afetiva às 
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representações mediáticas. Na sua origem e etimologia, o conceito de 
representação evoca algum tipo de simulação das propriedades de objetos, 
eventos, processos e relações, com a finalidade de retratá-los, de modo que 
as representações teriam, para alguns autores, um caráter analógico. Os 
meios de comunicação modernos são a concretização tecnológica máxima 
da ―representação‖ naquele sentido de uma reapresentação, a partir da 
semelhança, da figuratividade da imagem, da simulação.‖ (SOARES, 2009, 
p. 19). 

 

Para Sousa (2004), o texto é um elemento imprescindível na mensagem 

transmitida por um veículo jornalístico. Ele destaca que, por mais que texto e 

imagem não sejam estruturas homogêneas, tendo em vista que o texto ocupa um 

espaço que não invade a fotografia dentro da formatação da página, e vice e versa, 

―não existe fotojornalismo sem texto‖ (p.65). Dentro desse contexto, ele atribui ao 

texto, algumas funções como: ―chamar a atenção para a fotografia; complementar 

informativamente a fotografia; ancorar o significado da fotografia; conotar a 

fotografia, abrindo um leque de significações possíveis; e também analisar, 

interpretar e/ou comentar a fotografia‖ (p.66). 

Para Fernando Resende (2005), um texto pode ser habitado pelo que ele 

chamou de ―narrador-jornalista‖ (p.97), onde não há uma preocupação em saber se 

o escritor fora afetado pela notícia, ele apenas tem o dever de narrar o acontecido, 

sem necessariamente ter um compromisso com a veracidade do fato.  

―Em um texto habitado pelo narrador-jornalista, o seu criador é liberado da 
obrigação de revelar qualquer verdade que seja; é o narrador quem observa 
e conta a história, subtraindo-se da ação narrada (pressuposto máximo da 
narrativa jornalística), sem ter de enfrentar a empiria implícita ao mundo 
real. Ele é uma estratégia textual, e é no texto que ele se revela. O jornalista 
(autor-empírico), que precisa de habilidade para saber criá-lo, faz dele o seu 
olhar, naturalmente, mas não se faz nele. Relembre-se Watt (1990), não há 
que se confundir o sujeito da enunciação com o sujeito do enunciado. A 
segunda instância corresponde à do narrador-jornalista, e é através do olhar 
dele, como é o caso dos romances que hoje se fazem mais próximos à 
língua dos homens, que o fato se processa.‖ (RESENDE, 2005, p.98). 

 

Maurice Mouillaud (2002) explica que o jornal e suas mídias não estão ―face a 

face ao caos do mundo‖ (p.51), mas sim, situado em uma cadeia de transformações 

que lhe apresentam um conjunto de realidades. Para o autor, o jornal é apenas um 

operador entre um conjunto de outros operadores de sentido, estes que, por sua 

vez, trabalham com os conceitos de acontecimento e fato, que podem ser utilizados 

como sinônimos. 
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Dessa forma, a informação deve ser considerada como um conjunto de notícias 

que são resultantes de acordos – implícitos e explícitos – entre empresas e 

associados. Esta notícia, por sua vez, ainda que tenha o objetivo de informar, tem a 

construção de sua narrativa e sentidos baseada nos interesses particulares do 

veículo. Nesse sentido de enquadramento de um fato, Mouillaud (2002) dispara que 

um acontecimento é móvel (p. 61), e trata-se de um fragmento extraído de uma 

totalidade que, por si só, não pode ser compreendida.  

Pensando na informação como um enquadramento de um fato, esta também 

necessita de uma moldura, que por sua vez também opera como aplicadora de um 

corte e focalização do acontecimento, pois separa aquilo que envolve, e, segundo 

Mouillaud (2002), focaliza no que considera mais importante. ―O produto do corte e 

da focalização institui o que se chamará (dando-lhe amplo sentido) de cena. A cena 

é o local nativo do acontecimento, assim como o é na fotografia‖ (p. 61). 

Esse contexto de emoldurar um acontecimento permite que esse fragmento de 

experiência possa ser separado de um contexto. Essa prática permite a conservação 

da sua identidade ao longo de seus deslocamentos, e essa é considerada por 

Mouillaud (2002) como uma das propriedades fundamentais do enquadramento. A 

partir desses enquadramentos e recortes da realidade, o texto escrito por um 

jornalista e veiculado por um jornal auxilia na construção de uma realidade baseada, 

muitas vezes em interesses particulares e editoriais de cada veículo. Esses 

resultados, por sua vez, devem ser recebidos e consumidos com cautela e senso 

crítico pelos seus receptores, que devem consumir a informação como uma pequena 

parte de um todo, e não como a única verdade existente e incontestável.  

1.4. A editoria de política 

Para mais bem segmentar o conteúdo produzido para as versões impressas e 

digitais de um jornal, este se divide em editorias que variam conforme diversos 

assuntos que são sabidamente de interesse comum, como: notícias locais e 

regionais; notícias nacionais; notícias internacionais; economia; ciência e tecnologia; 

meio ambiente; esporte; política; cultura (cinema, música, teatro, televisão); turismo, 

social e moda. Nos jornais diários, além da divisão em editorias e cadernos 

temáticos, há ainda as seções de conteúdo jornalístico que englobam o âmbito da 

opinião dos colunistas que escrevem para a publicação, bem como informações 

institucionais e de utilidade pública. 
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Em determinados momentos, alguns assuntos acabam ganhando mais 

destaques do que outros dentro da diagramação e do espaço que ocupam dentro da 

publicação. Essa decisão é feita a partir da observação dos critérios que levam em 

conta os assuntos que mais alimentam a curiosidade e o interesse do público/leitor.  

Dessa forma, em tempos de eleições, por exemplo, a editoria de política ganha 

muito mais destaque e importância do que durante o período rotineiro, onde não 

ocupa mais do que uma ou duas páginas de um jornal impresso. Isso acontece 

porque, além do interesse do leitor em saber mais sobre os assuntos que envolvem 

os parlamentares e políticos, há também um maior interesse do próprio veículo em 

utilizar esse espaço para dar visibilidade ao candidato que é também um associado 

da empresa, ou até mesmo para vender esse espaço para publicidade.  

―O jornalismo é a expressão de uma parte nas disputas mesmo quando não 
existe alinhamento político-partidário estável ou que funcione como motor 
para as mensagens. Isso significa que o jornalismo reforça os limites da 
política na medida em que os consagra e os naturaliza. (...) Os editoriais 
jornalísticos também procuram cumprir o papel de fiscalizar os agentes 
políticos e se posicionam como um representante do leitor. O fato de 
apresentarem discordâncias e críticas ao governo também pode ser 
creditado à busca por cumprir tal função, além da tentativa de influenciar as 
políticas públicas.‖ (MARQUES ; MONT‘ALVERNE, 2014. p.130). 

 
Neste espaço, além de notícias que apresentam um panorama geral sobre o 

município, o governo do Estado e do País, a editoria divide-se entre um espaço 

informativo, onde veicula publicações apuradas jornalisticamente por repórteres que 

se utilizam de fontes, citações e técnicas de redação para redigir a notícia, e também 

há um espaço de opinião dos cronistas do jornal. Isso acontece, pois, como qualquer 

assunto que rende muito debate, alguém sempre possui algo a dizer sobre o 

assunto. E este é o espaço onde essas informações se encontram.  

―No caso da política, os acontecimentos institucionais, as ações de 
personalidades políticas, a inadequação à ética política e à legalidade são 
altamente noticiáveis pelos meios. Eventualmente, estes podem tomar a 
iniciativa de investigar, pesquisar, criticar, denunciar, agindo no sentido de 
―criar‖ um item de agenda, em vez de colocar-se atrás dos acontecimentos. 
Essa possibilidade coloca em consideração, portanto, o viés possível da 
visão própria ou do interesse do grupo editorial, além do jogo livre das 
forças de atuação profissional.‖ (SOARES, 2009, p.53). 

 

Segundo Luiz Felipe Miguel (2003), as campanhas e os debates políticos por si 

só, já permitem ao cidadão se situar entre as diversas alternativas de voto, podendo 

então escolher entre o candidato que melhor representa as suas preferências. No 
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entanto, ele destaca que por conta do agendamento das pautas feito pelas mídias, é 

possível que esse processo de escolha sofra algum tipo de ruído. 

―Para que o votante racional pondere a utilidade das diferentes alternativas 
eleitorais de que dispõe, ele deverá situá-las num espaço que é dado pelos 
vários temas controversos presentes na agenda. Ou seja, a informação é 
um item obviamente relevante no processo político, devendo estar 
disponível para a escolha esclarecida por parte dos cidadãos. Assim, a 
fixação da agenda condiciona as dimensões da escolha eleitoral, 
independentemente do grau de racionalidade e de autonomia dos eleitores 
na produção das próprias preferências.‖ (MIGUEL, 2003, p.131). 

 

Por meio desse ruído entre a informação e o leitor, fica claro, segundo Miguel 

(2003), que os meios de comunicação de massa exercem uma função representativa 

nas sociedades contemporâneas. Dessa forma, por mais que o leitor possa recorrer 

a diferentes fontes para obter uma segunda visão e narrativa sobre um mesmo fato 

ou situação, essa prática, além de não ser muito comum, raramente altera a primeira 

opinião já estabelecida e influenciada pelas mídias massivas. 

Conforme citado anteriormente, o jornal utiliza de diversos métodos e técnicas 

para pautar a opinião pública através das publicações que veicula. Na editoria de 

política esse processo não é diferente, pois o agendamento do que será objeto de 

discussão e os enquadramentos apresentados pela publicação irão definir o 

interesse coletivo de uma parte significativa da sociedade, que ainda se informa 

somente pelo que é veiculado pelas empresas jornalísticas. A partir desse 

agendamento das pautas políticas de um jornal, o enquadramento dado pelo mesmo 

para determinados assuntos limita o debate e o conhecimento geral sobre o fato. 

Na página dos princípios editoriais do Grupo Globo, há um breve texto3 de 

apresentação sobre a conduta mantida pela empresa desde o seu surgimento, em 

1925. No texto, a empresa admite ter cometido erros durante a sua trajetória em 

busca de prover informações de qualidade e confiabilidade. Além disso, o texto 

também destaca a consolidação da Era Digital como um marco histórico para a 

empresa, onde passa a existir certa dificuldade em distinguir o que é jornalismo e o 

que não é. O texto menciona que o surgimento da internet obriga com que todas as 

organizações de cunho jornalístico expressem de maneira formal e clara os 

princípios e linhas editoriais que seguem cotidianamente para facilitar o julgamento 

do seu público/leitor para que a transparência seja mantida.  

                                                             
3
 Princípios editoriais do Grupo Globo. Disponível em: < http://g1.globo.com/principios-

editoriais-do-grupo-globo.html>. Acesso em: 18 de outubro de 2019. 

http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html
http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html
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Ainda, o texto destaca para o fato de que, por se tratar de uma empresa 

composta por diferentes formas de pensar e enxergar o mundo, que a opinião do 

veículo vê  a realidade sob o prisma das crenças e valores do próprio veículo, 

deixando explícita a existência de um posicionamento particular em suas 

publicações. 

―A noção de não intencionalidade é evocada pelo jornalista para funcionar 
como um argumento que encontra em algumas teorias do jornalismo os 
fundamentos de sua consistência. Do ponto de vista formal, o jornalista não 
faz afirmações factuais, e por sua própria conta e risco. E neste caso, 
formalmente não há ofensas, conforme assim defende o discurso jurídico, 
pois a construção jornalística não se reporta a fatos concretos, que sejam 
por ele mesmo reportados e sustentados, e a partir dos quais se formaria 
um juízo de valor acerca do que diz. Entretanto, mesmo que não haja 

ofensa, segundo a apreciação do crivo da lei, as estratégias enunciativas 
postas em prática articulam um conjunto de operações discursivas que 
tratam de apresentar a figura associada a determinadas representações, 
que nos termos em que estão qualificadas, procuram mostrar 
incompatibilidades entre a natureza dos seus hábitos e o desempenho de 
cargo.‖ (NETO, 2011, p.46 e 47). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que, apesar do veículo jornalístico ter o objetivo 

maior de informar ao seu público. Essa prática sofre um intenso ruído no processo 

de transformação do fato em notícia, por conta dos editoriais de cada empresa. 

Sendo assim, a empresa tem que escolher: entre utilizar-se do respaldo do qual 

dispõe perante a sua audiência para oferecer um conteúdo baseado no seu ponto de 

vista, e assim pressionar os agentes políticos em direção às posições que julga mais 

adequadas, mas ao mesmo tempo também precisa lidar com o compromisso com a 

verdade.  

De acordo com Franklin Martins (2005), até algumas poucas décadas atrás, os 

jornais possuíam um caráter quase partidário, e dirigiam-se também a um leitor 

razoavelmente partidarizado. Assim, para um ou para outro, a opinião era tão ou até 

mais importante do que a própria notícia, pois o leitor costumava adquirir o jornal 

impresso já esperando encontrar uma cobertura jornalística similar ao seu viés 

político. Atualmente, as empresas jornalísticas demonstram uma grande 

preocupação em separar nitidamente a informação da opinião na cobertura política, 

principalmente em épocas de campanha eleitoral, quando, ainda que apoiem 

determinada candidatura, buscam manter uma postura equilibrada, dando espaço 

semelhante para os principais concorrentes, evitando demonstrar preferência por um 

ou outro candidato.  
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―Dessa maneira, o jornalismo é visto como modificador de práticas políticas 
- pois para a política alcançar certa visibilidade, esta deve se enquadrar nas 
regras midiáticas, subordinado-se, pelo menos parcialmente, ao campo 
jornalístico. No entanto, na perspectiva aqui adotada, pode-se dizer que há 
uma interferência mútua entre o campo jornalístico e o campo político. Cada 
um deles sempre mantém certa autonomia perante o outro através das suas 
especificidades e do fechamento do seu campo. Não há, então, a chamada 
―transformação‖ da política pelo advento dos meios de comunicação de 
massa; há sim, uma influência tanto do campo jornalístico no campo 
político, como também o oposto.‖ (ROSSO, 2011, p. 26). 

 

Para Laura E. O. Fabrício (2009), um jornal é frequentemente estruturado por 

editorias com temas específicos, ―trabalhados em páginas que ocupam espaços nem 

sempre iguais‖ (p.35). Estas editorias são formadas por editores, repórteres e 

redatores – além dos diagramadores das páginas, e dos fotógrafos –, que juntos, 

compõem um ―espaço de confrontos‖ (p. 37), pois há o embate entre os valores e 

regras dos envolvidos, onde os interesses pessoais de cada um, por vezes tentam 

se sobrepor aos interesses dos demais, bem como do posicionamento editorial da 

empresa.  

Nesta constituição, a editoria de política se apresenta enquanto um espaço, no 

jornal impresso e/ou online, onde há um constante embate entre informação e 

opinião, bem como é também a editoria onde mais há o uso de técnicas de 

jornalismo e redação para a construção de um texto que favoreça os interesses 

próprios e particulares de cada empresa jornalística e seus candidatos e partidos 

associados. Por essa razão, em muitos casos, a omissão de um dado, um 

acontecimento ou até mesmo de uma retificação sobre determinado acontecimento, 

pode fazer com que a opinião pública seja definida a partir de uma visão singular do 

todo – esta definida pelos jornais de maior consumo dentro da sociedade.  

Esse recorte faz com que a população mais carente e desprovida de outros 

meios de comunicação e informação, decida o seu posicionamento político a partir 

da maneira como a empresa intenciona. Tornando o cidadão uma mera peça em um 

jogo de interesses políticos e particulares. 

1.5 A mulher na política aos olhos dos jornais 

A política sempre foi um espaço masculino, e durante muito tempo, as 

mulheres eram tratadas e vistas apenas como esposas, mães de família, filhas ou 

acompanhantes dispensáveis e com mera função decorativa. No ano de 1910 um 

grupo de mulheres cria o Partido Republicado feminino que lutou, durante 20 anos, 
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para obter o direito ao voto. Em 1927 as mulheres do Rio Grande do Norte 

conquistam o direito de voto, mas no ano seguinte essa conquista é adiada. 

Somente em 1934 as mulheres tornam-se eleitoras efetivas, com o decreto do 

governo de Getúlio Vargas.  

Devido ao período em que o país sofreu fortes restrições por parte do Regime 

Militar, a participação da maioria dos brasileiros – e não somente das mulheres – na 

tomada de decisões referentes ao seu futuro, foi anulada. A partir da década de 70 

os espaços públicos vão sendo recuperados progressivamente, e em 1995 é 

aprovada uma lei que estabelece uma cota mínima de 20% para mulheres na 

candidatura das eleições do ano seguinte.    

Tratando, especificamente, de candidatas mulheres à presidência da 

República, até o ano de 2010, haviam sido realizadas cinco eleições após o período 

de redemocratização de 1985. Destas, em apenas três houve candidatas mulheres, 

mas nenhuma delas havia passado do 1º turno eleitoral, embora desde a primeira 

eleição pelo voto direto, em 1989, tenha havido a presença de uma candidata do 

gênero feminino.  

Na ocasião, dos 22 candidatos, apenas uma era mulher, Lívia Maria Ledo Pio 

de Abreu, que ficou em 16º lugar na contagem de votos. Nas eleições de 1998, a 

candidata Thereza Tigreiros Ruiz, do Partido Trabalhista Nacional (PTN), figurou 

sozinha numa lista entre 12 homens. Em 2006, dos oito candidatos à presidência, 

duas eram mulheres, Heloísa Helena, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e 

Ana Maria Rangel, do Partido Republicano Progressista (PRP). O ano de 2010 foi o 

primeiro onde uma das candidatas do sexo feminino foi apontada como favorita para 

passar ao segundo turno, e com chances de chegar à Presidência. O sexto pleito 

presidencial marcou um ano de ruptura do padrão, já que a candidata eleita fora 

Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), a primeira Presidente mulher da 

República Federativa do Brasil.  

No que tange às mulheres, o cenário político em seu início, segundo Clara 

Araújo (2004) se apresenta fortemente contrário à inserção do feminino, impondo 

que estas alcancem os mesmos níveis de representação nacional que os homens. 

Isso quer dizer que na seleção de um único candidato por distrito, apesar das 

mulheres representarem um grupo social socialmente relevante de ser conquistado, 

em um sistema majoritário, os partidos optavam pelo representante que 
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maximizasse suas chances de vitória e minimizasse os riscos eleitorais – estes que 

apenas uma mulher oferece, lembrando que estas são constantes alvos de críticas 

em relação à sua postura.  

Por essa razão, os partidos políticos considerados tradicionais são, em sua 

maioria, compostos por nomes que Araújo (2004) classifica como ―de peso‖ e ―bons 

de voto‖. Essa realidade sofre uma fragmentação partidária, momento em que uma 

maior participação das mulheres na política é facilitada, pois a participação de novos 

atores no cenário político passa a ser exigida pela população.  

―No que diz respeito à dimensão ideológica, a literatura indica que o 
engajamento político das mulheres tem sido bem mais estimulado e, de 
certa forma, condicionado, pelos partidos de esquerda. (...) Entretanto, a 
partir da última década, ocorreu uma disseminação de iniciativas de 
inclusão do tema nas agendas de partidos de outros espectros ideológicos. 
Ao implementar políticas de gênero e lançar mais candidatas a cargos 
legislativos, os partidos de esquerda terminaram desencadeando o 
mencionado ―efeito contágio‖ sobre as outras organizações, inclusive as de 
corte mais conservador. Importa notar que, nesse processo, há um 
movimento de mão-dupla. Por um lado, a crescente organização das 
mulheres tende a exercer pressão no sentido de que suas demandas sejam 
apoiadas pelas direções partidárias. Por outro, a descoberta de que as 
mulheres são uma força eleitoral decisiva e, portanto, suas demandas não 
podem ser desprezadas, conduz os partidos a assumir algum nível de 
compromisso público em relação ao problema da sua inserção nas esferas 
de poder.‖ (ARAÚJO, 2004, p. 199). 

 

Ainda, de acordo com Araújo (2004), apesar de uma maior participação e 

representação do público feminino nos pleitos eleitorais, a figura e representação da 

mulher, tanto na política, quanto na imprensa se vê relacionada à sua condição de 

mãe e ―instrumento de sustentação e reprodução de valores familiares e não à sua 

condição de sujeitos políticos, configurados independentemente da maternidade 

e/ou da família‖ (ARAÚJO, 2004, p. 209). 

A fotógrafa e professora de comunicação, Laura E. O. Fabrício (2009) afirma 

que há uma complexa trajetória de definição de papéis do gênero feminino em 

sociedade. Estes, por sua vez, são construídos sob a perspectiva do seu oposto: o 

masculino. Contudo, a imagem da mulher ainda é visibilizada no contexto social com 

uma representação sustentada por padrões e ideais antiquados e estereotipados.  

―É nesse contexto histórico que se tem a constituição de um padrão de 
feminilidade que afetou às mulheres e muitas sociedades enquanto à 
designação dos papéis sociais do campo feminino. A responsabilidade pelo 
bem estar do lar e da família marcou a função destinada àqueles sujeitos no 
período moderno.‖ (FABRÍCIO, 2009, p.73). 
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Segundo Rita de Cássia Barbosa de Araújo (2003), a função biológica da 

mulher a coloca em posição de inferioridade em relação ao homem. Há ainda 

aqueles que defenderam por muito tempo que a capacidade intelectual da mulher 

também era inferior à do homem, e por essa razão, lhe foi incumbida a tarefa de 

procriar e de educar aos seus filhos e cuidar da casa. Com o passar do tempo e das 

conquistas da liberdade feminina, as mulheres hoje votam, estudam, trabalham, 

abrem empresas e também já possuíram uma representante mulher como 

presidente do país. Mas ainda que tenham provado o seu valor e capacidade diante 

de uma sociedade machista, estas ainda se veem constantemente criticadas pelas 

atitudes que tomam em relação à sua aparência, a criação de seus filhos, e 

principalmente na vida pessoal, tanto pela sociedade, quanto pelas mídias de 

comunicação em massa. 

O caso da cobertura do caso da vereadora do Estado do Rio de Janeiro, 

Marielle Franco, morta em 14 de março de 2018, em uma emboscada ordenada por 

seus colegas políticos é um exemplo dessa afirmação. Marielle era negra, bissexual, 

nascida e criada na favela do Complexo da Maré, no subúrbio carioca. A socióloga, 

política, feminista e defensora dos direitos humanos, filiada ao partido Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), era crítica assídua da intervenção federal no Rio de 

Janeiro e da Polícia Militar, denunciando de forma pública e constante os abusos de 

autoridade cometidos pelos policiais contra moradores de comunidades carentes.  

Na mídia, seu nome e sua história foram associados a pesquisas com palavras 

como ―política assassinada‖ à ―política e esposa de traficante morta pela política‖. 

Eventualmente todos os boatos que geraram tais rumores foram desmistificados, 

mas a sua imagem póstuma, e a de sua esposa e filha enlutadas foram expostas e 

discutidas por milhares de pessoas, que alimentadas pelas falsas alegações, 

estigmatizaram Marielle. Morta por denunciar a violência policial no Rio de Janeiro. 

―Produzir uma informação: Molotch e Lester falam dos ―promotores‖ da 
informação, os quais se distinguem dos ―autores‖ e dos ―mediadores‖. Se, 
no que diz respeito às informações de rotina, promotor e autor são apenas 
um, na realidade, o mesmo não se dá com relação ao que chamam de 
―acidentes‖ e de ―escândalos‖, nos quais os promotores têm interesses 
opostos ao dos autores. Produzir, promover ou pôr adiante. A informação é 
uma das figuras da visibilidade. (...) Não se terminaria de fazer o inventário 
das figuras pelas quais uma sociedade, em todos seus níveis e estados, – 
públicos ou privados – opõe a si própria, suas representações.‖ 
(MOUILLAUD, 2002, p.37). 
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Segundo o Mapa das Mulheres na Política 2019, o governo de Jair Bolsonaro – 

iniciado em janeiro de 2019 – tem somente 9% de representatividade feminina, com 

apenas duas mulheres entre os 22 ministros. Enquanto a média mundial é de 20,7%. 

Dentro do número de 9% de representatividade feminina constante no governo atual, 

estão Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, e Tereza 

Cristina na pasta da Agricultura. Damares, por sua vez, declarou já nos primeiros 

dias de governo que ―meninos vestem azul, e meninas vestem rosa‖4, e 

constantemente ainda profere frases que demonstram a criação machista à qual foi 

submetida a sua vida toda. 

Essa mesma cultura machista que segue sendo, hoje, a razão pela qual 

poucas mulheres se candidatam a cargos parlamentares – mesmo com a existência 

de cotas que lhe asseguram a participação nesses espaços –, pois ao fazê-lo, estas 

se veem bombardeadas de julgamentos que dizem respeito ao seu papel como 

mulher na sociedade, e na distribuição de tarefas da vida privada, que coloca a 

mulher como mãe e dona de casa, e que recebe aquela que foge dessas atribuições 

com desrespeito, machismo e pouca credibilidade.  

1.6 Objeto de Pesquisa 

Manuela D‘Ávila é filha de mãe desembargadora e de pai engenheiro e 

professor. Formada em jornalismo pela PUCRS e em Ciências Sociais pela UFRGS, 

filiou-se em 1999, à União da Juventude Socialista (UJS), e logo em seguida, em 

2001, ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Natural de Porto Alegre, Manuela 

começou a sua carreira política participando de movimentos estudantis.  

Ela foi eleita a vereadora mais jovem da cidade de Porto Alegre, em 2004. 

Durante sua atuação, apresentou o projeto de lei da meia-entrada estudantil, lei que 

assegura aos estudantes matriculados em uma instituição de ensino regular, o 

pagamento de metade do valor em atividades culturais, como shows e cinema.  

Quando eleita deputada federal, consecutivamente em 2006 e 2010, alcançou 

novamente recordes de votação. Em 2013 foi destaque pelo segundo ano 

                                                             
4
 'Menino veste azul e menina veste rosa', diz Damares Alves em vídeo. Nova ministra da 

Mulher, Família e Direitos Humanos afirma que Brasil entra agora em uma 'nova era'. Notícia 
publicada em 03 de janeiro de 2019. Disponível em < https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-
veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024>. Acesso em 18 de outubro de 
2019. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
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consecutivo na categoria "parlamentar de futuro", formada pelos parlamentares com 

menos de 45 anos que melhor representam a população no Congresso.  

Mulher de traços bem definidos e um rosto expressivo, em 2012 seu nome fez 

parte de uma lista de ―belas que roubaram o coração dos principais políticos 

brasileiros‖5, publicada pelo portal de notícias sensacionalistas R7. O político em 

questão foi o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, com quem Manuela 

relacionou-se enquanto era deputada federal.  

Manuela D‘Ávila passou a sofrer fortemente com o assédio após ter se tornado 

mãe. Isso aumentou ainda mais com o auxílio da internet e das redes sociais. Tanto 

que, em 2018, durante a sua campanha para a presidência, foi necessário abrir um 

processo contra diversos sites e notícias criados especificamente para atacá-la. 

Essas mídias criaram diversos boatos dos quais a parlamentar nunca conseguiu se 

desvencilhar por completo. Ao que se sabe, a Revista Época publicou em outubro de 

2018, que uma decisão liminar determinou que fossem tiradas da rede social 

Facebook, 33 publicações distintas contendo fake-News criadas por eleitores da 

oposição.   

As eleições de 2018 marcam um triste episódio na história do país, onde a 

desinformação e a circulação em massa de notícias falsas mudaram por completo o 

curso de uma sociedade inteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Matéria disponível em < https://noticias.r7.com/brasil/fotos/conheca-as-belas-que-roubaram-o-

coracao-dos-principais-politicos-brasileiros-27112012#!/foto/8>. Acesso em 18 de outubro de 2019. 

https://noticias.r7.com/brasil/fotos/conheca-as-belas-que-roubaram-o-coracao-dos-principais-politicos-brasileiros-27112012#!/foto/8
https://noticias.r7.com/brasil/fotos/conheca-as-belas-que-roubaram-o-coracao-dos-principais-politicos-brasileiros-27112012#!/foto/8
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2. METODOLOGIA 

2.1 A natureza da pesquisa 

A metodologia adotada no presente trabalho é a abordagem qualitativa, onde o 

caráter da pesquisa está ao abordar, com profundidade, algumas características 

constantes nas matérias que compõem o corpus de trabalho. O que se pretende 

mostrar, com os resultados das análises discursivas das fotografias, dos títulos e das 

legendas das imagens é um panorama que vai identificar, a partir destas estruturas - 

as partes da linguagem e das técnicas fotográficas e dos textos verbais, os títulos -, 

os seus modos de utilização como estratégias midiáticas jornalísticas para construir 

a representação da candidata Manuela D‘Ávila durante os diferentes períodos do 

pleito eleitoral de 2018.  

Dessa forma, a metodologia do trabalho é constituída por um híbrido entre as 

metodologias de análise de conteúdo e análise de imagem. Isso ocorre, pois uma 

pesquisa de caráter qualitativo não se restringe à adoção de apenas uma teoria, 

paradigma ou método, mas sim, permite adotar uma multiplicidade de procedimentos 

e técnicas. O valor qualitativo se apresenta como aquele que surge das 

investigações sobre a compreensão das intenções e do significado dos atos 

humanos. Como no caso da pesquisa em questão, onde os sentidos analisados nas 

imagens e nos textos nos trarão a representação midiática jornalística do objeto de 

pesquisa do presente trabalho. 

Nesse caso, o uso da metodologia de análise de conteúdo se justifica pelo fato 

de que o campo comunicacional só pode ser compreendido após um longo período 

de identificação e entendimento dos seus processos, e como estes mudam 

constantemente, em parceria com as novas tecnologias, esse trabalho deve ser 

constantemente renovado. Já a justificativa para o uso da análise de imagem está 

na afirmação de que as mensagens não se encontram apenas no discurso narrado 

em forma de texto. As imagens, por si só, são dotadas de significados e histórias. 

Cabe aos pesquisadores da comunicação, enquanto profissionais, identificar essas 

mensagens e passa-las adiante.  

2.1.1 Análise de Conteúdo 

A Análise de Conteúdo (AC) é utilizada desde o século XVII e, em síntese, 

trata-se de um método das ciências humanas e social comumente utilizado para 
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averiguar a representação de acontecimentos por meio de diversas técnicas de 

pesquisa. Segundo o autor Wilson Corrêa da Fonseca Júnior (2005), a técnica está 

ligada a ―inferência‖ (p.283) como meio para se chegar aos resultados de uma 

pesquisa, e então legitimá-los. A inferência, neste caso, refere-se à conclusão de um 

resultado que tem como base a lógica, o raciocínio e a interpretação de informações 

e dados. ―Na análise de conteúdo, a inferência é considerada uma operação lógica 

destinada a extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem 

analisada‖ (FONSECA JÚNIOR, 2005, p.284). 

Portanto, para atingir os objetivos da pesquisa, que busca demonstrar as 

estratégias midiáticas utilizadas pelas empresas jornalísticas para construir a 

representação de Manuela D‘Ávila, a parte referente à análise do conteúdo textual, 

busca, com base em Fonseca Júnior (2005), identificar o sentido e o significado do 

título da matéria, tendo visto anteriormente que as legendas não possuem valor 

significativo para a presente pesquisa, funcionando apenas como mera descrição 

das imagens que estampam as notícias selecionadas.  

Embora a análise de conteúdo ―oscile entre dois polos, ora valorizando o 

aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do 

pesquisador‖ (p.285), neste caso, o enfoque da pesquisa é de caráter qualitativo, 

pois o que se busca, com o presente trabalho, é o esclarecimento do problema 

condutor desta pesquisa, obtido a partir das conclusões da pesquisadora, com base 

nas suas percepções e interpretações de cada palavra que compõe a apresentação 

da notícia (esta que inclui título, apoio e corpo do texto). 

2.1.2 Análise Fotográfica 

A leitura e análise de imagem, segundo Iluska Coutinho (2005), têm o seu 

ponto de partida através da definição do ato de ―perceber imagens‖ (p.330). Nesse 

sentido, a análise de imagens pode ser considerada como uma ―faculdade natural‖ 

(p.330) de todo o ser humano dotado de visão. Da mesma maneira, também é uma 

maneira de se comunicar com o outro em sociedade.  

―É precisamente essa capacidade das imagens de comunicar uma 
mensagem que constitui o aspecto principal de sua análise. Em outras 
palavras, interessa à análise de imagem compreender as mensagens 
visuais como produtos comunicacionais, especialmente aquelas inseridas 
em meios de comunicação de massa: fotografias impressas em jornais, 
anúncios publicitários, filmes, imagens difundidas pela televisão ou ainda 
disponíveis na internet.‖ (COUTINHO, 2005, p.330 e 331). 
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Ainda, para a Coutinho (2005), a importância da análise da imagem pode ser 

avaliada pelo espaço ocupado pelas fotografias na vida em sociedade, pois, 

segundo ela, as origens religiosas do homem são reforçadas pelos conceitos de 

imagem e semelhança. Dessa forma, a análise de imagens pode ser utilizada em 

três grandes grupos de estudo: (1) uma linha de investigação que considera a 

imagem como documento; (2) a análise da imagem como narrativa; e (3) os 

exercícios de ver. A presente pesquisa se enquadra no motivo (2), pois entende a 

fotografia como elemento principal para a construção da representação da 

candidata, bem como para a produção de sentidos no texto. 

―Segundo essa perspectiva de pesquisa e análise seria fundamental realizar 
reflexões sobre a imagem ainda que tendo em conta o esvaziamento de 
sentido sofrido com a submissão desta à lógica da mercadoria. Na verdade 
a imagem, por sua polissemia, teria anteriormente enfrentado a tentativa de 
controle pela escola, que buscava subordiná-la ao papel de ilustração, 
apenas, com a inserção de legendas cujo texto indicaria ao aluno o sentido 
a ser percebido.‖ (COUTINHO, 2005, p.333). 

 

Assim, para a análise do conteúdo fotográfico da pesquisa, orientanda e 

orientadora elaboraram um quadro com os principais tópicos a serem observados 

durante as análises, sendo estes: as técnicas e a linguagem fotográfica utilizadas na 

fotografia em questão.  

Neste caso, dentro das questões técnicas, com base nos autores que amparam 

a elaboração desta pesquisa, serão analisados os seguintes aspectos: plano (e 

dentro dessa análise, será analisado o tipo de plano, o seu sentido de representação 

e o significado gerado pela imagem em um primeiro momento); enquadramento 

(vertical ou horizontal); ponto de vista do repórter fotográfico e o tipo de objetiva 

utilizada na captação da imagem.  

Já no que se refere à linguagem fotográfica, será analisado o que a foto diz 

enquanto elemento principal das matérias jornalísticas selecionadas para análise. 

Para isso, todos os elementos, antes analisados separadamente, serão vistos então 

como um todo, e o resultado deste todo será a representação de Manuela pela 

mídia, obtida através das análises de textos e fotos. A figura 1 apresenta o quadro e 

os elementos que compõem as análises. 
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2.1.3 Tabela de elementos de análise do corpus 

 
Figura 1: Tabela elementos de análise. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

2.2 Corpus de pesquisa: os sites jornalísticos e as notícias 

O corpus é constituído por notícias que mencionam Manuela D´Ávila em 

publicações jornalísticas veiculadas entre os meses de agosto e outubro de 2018, 

meses referentes ao tempo destinado à propaganda política, bem como para a 

divulgação dos planos de governo de cada partido, e para a realização de debates 

(ou não) entre os candidatos à Presidência da República.  

Os veículos escolhidos para a análise foram o Jornal Zero Hora (ZH), que na 

internet atende pelo nome de ―Gaúcha ZH‖, por ser do Rio Grande do Sul, Estado 

onde Manuela nasceu e deu seus primeiros passos na política. Os jornais Folha de 

São Paulo e G1, do Rio de Janeiro foram escolhidos por serem jornais de maior 

expressividade e alcance popular. Assim, há um jornal com um foco mais local, e 

outros dois com caráter de circulação e alcance nacional. 

Gaúcha ZH: fundado em versão impressa em 1964, atualmente é um portal de 

notícias mantido pelo Grupo RBS, lançado em 21 de setembro de 2017, após a 

fusão dos portais da Rádio Gaúcha e Jornal Zero Hora. É um dos maiores jornais de 

circulação diária do Brasil. 
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Folha de São Paulo: fundado em 1921, sua versão digital do jornal impresso 

data de 1995, quando é criada a Folha Online, o primeiro jornal brasileiro online, em 

tempo real e em língua portuguesa. É considerado desde 1986 como o jornal mais 

vendido do país entre os diários nacionais de interesse geral, marca que mantém 

desde então. 

G1: é um portal de notícias brasileiro mantido pelo Grupo Globo. Foi lançado 

em 18 de setembro de 2006, ano que a Rede Globo completou 41 anos. O portal 

disponibiliza o conteúdo de Jornalismo das diversas empresas do Grupo, além de 

reportagens próprias em formato de texto, fotos, áudio e vídeo.  

2.3 Seleção das notícias  

Foram selecionadas três notícias referentes aos três períodos da campanha de 

Manuela D‘Ávila, sendo estes: lançamento da campanha à Presidência da República 

pelo PCdoB; decorrer da campanha, enquanto candidata à presidência; e quando 

Manuela torna-se candidata à vice-presidência, ao lado de Fernando Haddad, pelo 

PT. Dessa seleção, resultaram 9 notícias contendo fotografias e títulos, que serão 

analisados conforme as metodologias de análise de conteúdo e de imagem. 

A razão que justifica o motivo pela qual a presente pesquisa fora realizada se 

sustenta nos recentes acontecimentos envolvendo a política e as mulheres. Em 

2010 teve-se a primeira presidente mulher do país e, desde então, essa ‗conquista‘ 

trouxe à tona uma série de declarações vindas de outros parlamentares, colocando 

à vista de qualquer um o quanto o fato de uma mulher ocupar um cargo maior do 

que qualquer homem deixou-os incomodados. 

Por essa mesma razão, um ano após ter sido reeleita, Dilma Rousseff teve sua 

candidatura impedida, suja e marcada pela acusação de prática de um crime que, 

mais tarde, passara a ser visto como um movimento estratégico de governo. Nesse 

cenário, Manuela D‘Ávila – que ainda é jovem, e também é mãe e engajada com os 

assuntos e movimentos sociais que fazem parte da imensidão de diferentes crenças 

e maneiras de pensar que compõem uma sociedade –, decide lançar-se como 

candidata à ‗vaga‘ de Presidente da República tendo como lema de sua campanha a 

mudança e a renovação das formas de governar.  

 Ao dar início ao processo de seleção das notícias que compõem o corpus das 

análises da pesquisa, foi utilizado o conjunto de palavras: ―Manuela D‘Ávila 
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presidente‖ e ―eleições 2018‖ para encontrar publicações referentes ao primeiro 

momento de campanha. Em seguida, foram utilizados os conjuntos de palavras: 

―Manuela D´Ávila vice Haddad‖, para identificar publicações referentes ao momento 

em que Manuela abre mão de sua candidatura à presidência e torna-se a vice do 

candidato Fernando Haddad (PT).  

No total, foram encontradas 36 publicações desde fevereiro de 2018. Destas, 

foram descartadas as publicações advindas de outros veículos, que não os que 

compõem o corpus da pesquisa, e assim, foram selecionadas uma matéria de cada 

jornal referente a cada um dos três momentos de campanha. As notícias 

selecionadas datam do início do período de propaganda eleitoral, em 1° de agosto, e 

vão até o último dia antes do primeiro turno, em 6 de outubro de 2018.  
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3. A REPRESENTAÇÃO DA CANDIDATA MANUELA D’ÁVILA NAS 

ELEIÇÕES DE 2018: ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS JORNALÍSTICAS 

3.1 A candidata Manuela D’Ávila pela Folha de São Paulo 

3.1.1 Notícia 1: Lançamento da campanha de Manuela à Presidência da 

República  

A primeira notícia analisada6 foi publicada em 1º de agosto de 2018, na editoria 

reservada às notícias referentes às eleições de 2018 do Jornal Folha de São Paulo e 

apresenta o seguinte título: ―Manuela é oficializada candidata com acenos a 

indecisos e mulheres‖. Já no título de apoio, consta: ―Mesmo com candidata, o 

PC do B não interrompeu o diálogo com o PT e com o PDT‖, conforme figura 2.  

 
Figura 2: Título da Notícia 1 da Folha de São Paulo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O título e apoio da notícia, apesar de apresentarem a candidatura de Manuela 

D‘Ávila à Presidência da República, trazem, em primeiro lugar e como fato mais 

importante do que a candidatura em si, a possibilidade de união com o Partido dos 

Trabalhadores (PT) para uma possível união entre os partidos, deixando sempre em 

segundo plano a possibilidade de Manuela enquanto presidente.  

O corpo da notícia possui dois box‘s contendo um compilado de fotos que, 

acompanhados de pequenas legendas, contam a trajetória de Manuela desde os 

seus primeiros passos na política. Foram escolhidas para análise as fotos número 1 

e 3, do box que é comporto por 4 fotografias referentes aos diferentes momentos do 

lançamento da candidatura de Manuela. São estas:  

                                                             
6
 Notícia disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/manuela-e-oficializada-

candidata-com-acenos-a-indecisos-e-mulheres.shtml> Acesso em 22 de outubro de 2019.   

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/manuela-e-oficializada-candidata-com-acenos-a-indecisos-e-mulheres.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/manuela-e-oficializada-candidata-com-acenos-a-indecisos-e-mulheres.shtml
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Figura 3: Imagem que ilustra a notícia 1 da Folha de São Paulo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 3 apresenta um plano médio de Manuela D‘Ávila. Este plano, segundo 

Câmara (2005), é comumente utilizado para evidenciar as expressões faciais do 

personagem fotografado. Neste caso, o personagem é a candidata à Presidência da 

República em um momento de discurso. Quanto ao sentido da imagem, na 

composição estão Manuela, em primeiro plano, e ao fundo há uma imagem sua - 

provavelmente pertencente à sua campanha -, onde, sorridente, ela levanta uma de 

suas mãos ao alto, reproduzindo o conhecido sinal de resistência – onde o punho se 

mantém fechado e ereto. Já em relação aos significados da imagem, esta apresenta 

uma candidata firme e decidida, cuja identidade visual de sua campanha foca, 

principalmente, no fato de esta ser uma mulher, e de que talvez esse seja o atributo 

mais importante e essencial em seu discurso.  

Cabe ressaltar, também, que ao longo de todo o tempo em que ocorreram as 

eleições, Manuela fora constantemente fotografada utilizando camisetas com dizeres 

que reforçam as suas falas e ressaltam a luta das mulheres. Uma das estampas 

mais conhecidas, e que inclusive é a que Manuela veste na imagem analisada, é a 

frase com os dizeres ―Lute como uma garota‖. Embora nesta imagem, a frase mal 

apareça, a mensagem ainda se mantém presente na postura da candidata.  
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O enquadramento utilizado na imagem é horizontal, e a objetiva utilizada fora 

uma lente meia teleobjetiva, pois esta possui distâncias focais maiores do que as 

objetivas normais, e o enquadramento levemente inclinado para a esquerda 

denuncia o distanciamento entre o ‗objeto‘ fotografado e o repórter fotográfico, 

permitindo que este realize o processo de composição da imagem de forma a 

preencher o espaço sem a interferência de pessoas e/ou objetos que estejam à 

frente e à altura dos olhos do fotógrafo. Isso faz com que a representação de 

Manuela D´Ávila, obtida através da fotografia, evidencie a presença da parlamentar 

em relação ao contexto onde está inserida. 

Em relação ao que a foto diz, como dito anteriormente, ela apresenta Manuela 

enquanto uma forte candidata na competição. O uso do ângulo contra-plongée, 

quando o ângulo é levemente inclinado de baixo para cima, segundo Câmara 

(2005), afere à personagem a sensação de imponência. Esse enquadramento 

transmite a sensação de poder, e coloca o ‗objeto‘ em foco como o elemento de 

maior importância na cena. Dessa forma, mesmo que ao fundo haja uma versão 

impressa e colorida de Manuela, esta não se sobressai ao que está à frente. De 

acordo com Martin (2005), o uso do ângulo contra-plongée transmite ―uma 

impressão de superioridade, de exaltação e de triunfo, pois engrandece os 

indivíduos e tende a magnificá-los‖ (p. 51).    

Cruzando as análises, a representação obtida a partir da figura 3 descreve uma 

candidata forte ao pleito, porém, marcada pelas incertezas de um momento político 

conturbado envolvendo o parlamentar Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontrava 

preso em função do Caso Triplex7. No momento, enquanto o PCdoB investia 

fortemente em Manuela para assumir e liderar o país, esta era claramente uma 

segunda, ou terceira opção para o partido, que unido ao PT, utilizava todas as suas 

forças para libertar Lula, e investir em sua reeleição.  

Apesar dos diversos esforços feitos em função desse objetivo, a situação 

permanecia a mesma, e então, mesmo tendo demonstrado interesse e já estar 

divulgando os seus planos de governo e o interesse em promover mudanças na 

organização do país, Manuela tem o início oficial de sua campanha marcada pela 

                                                             
7
 No dia 12 de julho de 2017, o juiz federal Sérgio Moro, condenou Lula a nove anos e seis 

meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo 
um triplex no Guarujá. Na segunda instância a pena foi aumentada para 12 anos e um mês. O caso 
do triplex estava no âmbito da Operação Lava Jato. Lula entregou-se em 7 de abril de 2018, e está 
cumprindo a pena em Curitiba, no prédio da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná. 
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incerteza. Sempre à sombra de uma possível retirada de sua candidatura, Manuela é 

representada, tal como o título da notícia já apresenta, como a ―candidata dos 

indecisos‖.  

Em relação à sua imagem, Manuela, que possui um rosto marcante e 

expressivo, é representada como a mulher forte e decidida, que a sua carreira e 

suas atitudes defendem. Além disso, o uso do gesto de resistência dá a ela o caráter 

que marcou a sua campanha política, que fora composta também por vários 

momentos onde seu posicionamento trouxe ao público vários assuntos ainda 

considerados como tabu para muitos, como a presença da mulher na política - 

remetendo ao fato de que a primeira e única presidente mulher do país fora 

destituída de sua função, acusada de um crime que, posteriormente, fora 

classificado como uma razão insuficiente para tal acontecimento. 

 

Figura 4: Imagem que ilustra a notícia 1 da Folha de São Paulo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 4 apresenta também um plano médio, focando da cintura para cima do 

personagem fotografado. O sentido da imagem é composto por Manuela, ao centro 

da fotografia, cercada por possíveis eleitores, todos muito próximos, com expressões 

que aparentam felicidade, e alguns com punhos para cima, em sinal de resistência. 

Na ocasião em que a fotografia foi realizada, Manuela veste a camiseta que marcou 
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a sua campanha política e que apresenta os dizeres ―Lute como uma garota‖, e ao 

redor dela, podem ser observadas várias outras mulheres próximas a ela.  

Ao fundo, além de uma vasta quantidade de pessoas, podem ser vistas 

também a bandeira do Brasil, e a do partido do PCdoB, marcada pelas cores 

vermelho e amarelo. O significado atribuído à imagem transmite a sensação de uma 

campanha política que tem o foco nas pessoas e em suas diversas vozes e 

diferenças – sejam estas de cor, idade e gênero, tendo em vista que na fotografia é 

possível identificar mulheres e homens mais jovens e mais velhos, bem como 

brancos e negros, lado a lado.   

O enquadramento da fotografia é horizontal, e a objetiva utilizada fora uma 

lente grande angular, que possui a característica de abarcar um campo de visão de 

180º, podendo causar uma leve distorção nas bordas da imagem, mas que, quando 

utilizada com o máximo de foco que possui, tem esse efeito amenizado quase que 

em 100%. A objetiva também possui a característica de abarcar uma profundidade 

de campo muito maior, e por conta da leve distorção que causa, faz com que os 

‗objetos‘ em foco adquiram uma proporção um pouco maior do que o restante.  

Ainda, a imagem utiliza o ângulo plongée, quando o repórter fotográfico aponta 

a câmera de cima, para baixo. Em muitos casos, esse enquadramento transmite a 

sensação de inferioridade ao ‗objeto‘ fotografado, mas, neste caso, como ele está ao 

centro da imagem e cercado de outras pessoas, o objetivo da fotografia não é 

sobressai-lo aos demais, mas sim torná-lo iguais aos outros. 

A fotografia diz, por si só e sem a interferência do texto ao qual se refere, 

apresenta Manuela como uma candidata mulher e do povo, cuja campanha a coloca 

em contato com o seu eleitorado, de igual para igual e lado a lado. O elemento 

principal da imagem, com o auxílio da aplicação da regra dos terços é Manuela, mas 

as diversas mãos para cima, em sinal de resistência, também são um detalhe 

importante de ser destacado, pois demarcam o atual momento político. 

Ao cruzar as análises é possível perceber que, mesmo que a figura 3 e 4 

pertençam ao mesmo texto, enquanto a primeira foca em Manuela como candidata, 

mulher, a segunda imagem transmite a preocupação em incluir a sociedade em seu 

discurso. Também, apesar do clima de incertezas e das diversas leituras já 

mencionadas na imagem anterior, envolvendo o histórico da mulher na política, a 

figura 3 se contrapõe à primeira, colocando Manuela e o PCdoB em evidência, e 
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resultando na representação de uma candidata que vai até os seus para falar, e 

também para ouvi-los.   

3.1.2 Notícia 2: Manuela abre mão da Presidência da República e coliga-se ao 

PT 

A segunda notícia analisada8 foi publicada em 8 de agosto de 2018, na editoria 

reservada às notícias referentes às eleições de 2018 do Jornal Folha de São Paulo e 

apresenta o seguinte título: ―Haddad diz a conterrâneos de Manuela que vice é 

simbólico‖. Já no título de apoio, consta: ―Ex-prefeito justificou a escolha de 

Temer para vice de Dilma Rousseff‖, conforme figura 5. 

 
Figura 5: Título da notícia 2 da Folha de São Paulo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A notícia fora publicada em um momento político onde ainda havia a vontade e 

expectativa de ver Lula se candidatando à Presidência da República, então, na 

notícia, Fernando Haddad ainda é referido como vice na chapa de Lula, e Manuela 

D‘Ávila é a candidata substituta, para o caso do plano principal não dar certo, e 

Haddad ter de assumir o lugar de Lula no pleito presidencial. Ainda, no contexto da 

notícia em questão, o assunto sobre o qual o título e o apoio se referem falam sobre 

uma citação de Haddad, que classifica o trabalho do vice-presidente da República 

como ilustrativo e simbólico.  

Especificamente, Haddad profere que o trabalho feito pelo vice é mais 

―simbólico do que efetivo‖, conforme consta na notícia. A citação foi proferida em 

uma entrevista para a Rádio Guaíba, onde fora pedido para ele avaliar o governo de 

Michel Temer, que assumiu o cargo de Dilma Rousseff após o impeachment. Em 

                                                             
8
 Notícia disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/a-conterraneos-de-

manuela-haddad-diz-que-vice-e-simbolico.shtml> Acesso em 24 de outubro de 2019.   

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/a-conterraneos-de-manuela-haddad-diz-que-vice-e-simbolico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/a-conterraneos-de-manuela-haddad-diz-que-vice-e-simbolico.shtml
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resposta, Haddad avalia que Temer fora ―decorativo‖ durante todo o mandato, até a 

situação mudar. Ainda, o candidato também fizera uma crítica velada ao 

parlamentar, afirmando que ―ninguém elege um presidente achando que o vice vai 

dar um golpe‖. 

Dessa forma, analisando o contexto geral da notícia, percebe-se que o título é 

tendencioso, e dá a entender, em um primeiro momento, e sem mais detalhes, que 

Haddad chamara Manuela de decorativa, mas, ao ler o corpo da notícia com 

atenção, é possível entender que a citação que estampa o título da notícia não se 

refere à sua possível candidata à vice, mas sim ao governo em gestão, no momento 

da realização da entrevista.  

Ainda que nos dias de hoje a prática do uso de títulos sensacionalistas seja 

pouco, ou quase nunca utilizada por grandes veículos, por conta da reação do 

público, em alguns casos essas táticas são utilizadas para trazer o público/leitor ao 

seu site, mesmo que, ao abrir a notícia e lê-la por completo, ele se depare com um 

texto que não condiz com a manchete. Também, é possível identificar um leve 

resquício do posicionamento da empresa, ao focar na citação específica do 

candidato, e construir em cima disso uma narrativa que somente ao decorrer do 

texto esclarece que a citação não diz respeito aos personagens presentes na 

fotografia que ilustra a matéria.  

 
Figura 6: Imagem que ilustra a notícia 2 da Folha de São Paulo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O enquadramento da fotografia que ilustra a notícia 2 possui um plano médio, 

que como dito anteriormente, captura o personagem fotografado da cintura para 

cima, atribuindo destaque aos seus gestos e ao seu rosto. Já o sentido da imagem é 

composto por Manuela D‘Ávila e Fernando Haddad, lado-a-lado, em o que parece 

ser uma conferência de imprensa, muito comum em época de eleições – para 

aqueles que comparecem às mesmas –. Na imagem escolhida para estampar a 

notícia que classifica o vice-presidente como ―decorativo‖, Manuela está 

gargalhando, olhando na direção de Haddad, enquanto ele está com o microfone na 

mão, falando. A fotografia é apenas ilustrativa, e não se refere ao momento da 

entrevista em si.    

Quanto aos significados a respeito da representação de Manuela na imagem, 

esta, por sua vez, possui dois: o primeiro é obtido ao ler apenas o título e o apoio da 

notícia e ao observar, em seguida, a imagem que ilustra a notícia. Ao fazê-lo, tem-se 

a impressão de que o vice-presidente segue sendo visto como uma peça que não 

possui tanta importância no contexto geral de uma candidatura política. Mesmo este 

tendo sido o segundo a assumir o cargo de presidência, por conta de um processo 

que interrompera a gestão do presidente eleito.  

Neste caso, o uso da imagem em que Manuela sorri para a citação de Haddad, 

que a classifica como ―simbólica‖, complementa a intenção da notícia, que minimiza 

e torna o vice-presidente em um personagem dispensável e pouco importante, ao 

ponto de rir até mesmo quando é cruelmente criticado. Já em um segundo momento, 

tendo entendido o contexto da situação, é possível entender que, se a fotografia se 

refere ao momento da citação que sustenta o título, esta coloca Manuela em 

concordância com o que fora proferido pelo seu colega político e, portanto, também 

faz uma dura crítica ao processo de impeachment de Dilma.  

O enquadramento da imagem é horizontal, e o ângulo da imagem é paralelo ao 

ponto de vista do fotógrafo, não interferindo nas dimensões de nenhum dos 

envolvidos na imagem. No entanto, é importante mencionar que o rosto de Lula, que 

faz parte da campanha do PT – e do banner que se encontra atrás dos presentes na 

imagem –, está posicionado exatamente entre Haddad e Manuela, dando a entender 

que, mesmo que este não esteja presente no pleito, a sua história, seu modo de 

fazer e suas referências ainda pairam fortemente sobre a cabeça de seus possíveis 

sucessores ao cargo de presidência.  
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A objetiva utilizada na captação da imagem fora uma meia teleobjetiva, pois se 

percebe que não há nada interferindo entre o campo de visão do fotógrafo e os 

personagens que compõem o enquadramento da fotografia.  Segundo Sousa (2004), 

um plano normal é quando a tomada da imagem se faz paralelamente à superfície, 

―oferecendo uma visão objectivante‖ (p.79) sobre a realidade representada na 

fotografia. 

Ao analisar o que a fotografia diz, permanece a impressão do vice como um 

objeto decorativo e que se encontra na imagem apenas por ter sido mencionado no 

corpo do texto. Também tem de se levar em consideração o fato de que, até o 

momento, a candidatura de Lula ainda era negociada pelo PT, e então, ao mesmo 

tempo em que a permanência de Manuela na corrida pelo pleito era incerta, a de 

Haddad era pouco comentada, deixando-o à sombra de Lula.  

Nesse mesmo contexto, Manuela fica em um terceiro plano de representação, 

onde, em primeiro lugar, está Lula, em segundo está Haddad, e só então é que 

Manuela aparece. Isso porque, no texto, a candidata não é citada em momento 

algum e, no entanto, ela aparece na fotografia, pois, ao que se percebe, a sua 

permanência e presença é constantemente usada pelos partidos PCdoB e PT para 

transmitir a sensação de um novo governo, disposto a não repetir os mesmos 

passos que causaram a interrupção do último mandato. 

Desta forma, Manuela assume, de fato, o papel decorativo deste momento em 

diante, na campanha eleitoral, pois a sua marca pessoal é utilizada para reforçar um 

ideal de mudança, tendo em vista que o partido ao qual ela se juntara encontrava-se 

manchado por uma reputação que somava um ex-presidente preso, e outra, 

impedida de finalizar o seu mandato. 

Ao cruzar as análises, entende-se que a publicação é, ao mesmo tempo, uma 

crítica para dois momentos políticos distintos. Um refere-se ao impeachment de 

Dilma Rousseff, e ao governo de seu sucessor, Michel Temer, duramente criticado 

por muitos. E também, ao papel do vice-presidente, de forma geral. Cabe ressaltar, 

no entanto, que é sabido que por ser denominado ―vice‖, isso significa que o cargo 

por este ocupado é de caráter secundário. Porém, faz parte das atribuições do vice, 

o dever de substituir o presidente, no caso de sua ausência, e também sucedê-lo em 

caso de renúncia, morte ou destituição.  
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Dessa forma, apesar de manter-se, de certa forma ―decorativo‖ por durante boa 

parte dos governos, o vice-presidente é quem compõem um plano reserva idealizado 

pelo partido. É ele quem representa o país quando o presidente não pode se fazer 

presente, e é ele quem também possui voz e opinião, dentro do âmbito de quem 

toma as decisões pela sociedade.  

Assim, enquanto o título classifica o trabalho do vice como dispensável, a 

fotografia contribui com essa ideia, apresentando a possível vice da campanha do 

PT, sorrindo a respeito de uma alegação que diminui a sua função. Ao mesmo 

tempo, a notícia serve também como uma dura crítica ao governo que estava 

findando. Esta mesma crítica serve, não somente para a candidatura do PT, como 

também para a do PSL, que demonstrava uma dualidade de posicionamentos entre 

candidato à presidente e seu vice.  

3.1.3 Notícia 3: Manuela torna-se vice-presidente de Haddad, pelo PT  

A terceira notícia analisada 9 foi publicada em 6 de outubro de 2018, na editoria 

reservada às notícias referentes às eleições de 2018 do Jornal Folha de São Paulo e 

apresenta o seguinte título: ―Manuela D'Ávila assumiu na chapa de Haddad o 

contraponto a Bolsonaro‖. Já no título de apoio, consta: ―Deputada do PC do B 

poupou petista de subir o tom contra adversário e carregou a filha na 

campanha‖, conforme figura 7. 

 

Figura 7: Título da notícia 3 da Folha de São Paulo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A notícia fora publicada um dia antes do primeiro turno das eleições 

presidenciais de 2018, que ocorreram no dia 7 de outubro. O título dá o tom da 

                                                             
9
 Notícia disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/manuela-davila-

assumiu-na-chapa-de-haddad-o-contraponto-a-bolsonaro.shtml> Acesso em 25 de outubro de 2019.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/manuela-davila-assumiu-na-chapa-de-haddad-o-contraponto-a-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/manuela-davila-assumiu-na-chapa-de-haddad-o-contraponto-a-bolsonaro.shtml
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notícia e, menciona dois candidatos ao pleito na mesma frase, uma tática que faz 

com que mesmo aqueles que não possuem interesse em ler sobre Manuela, cliquem 

na notícia para descobrir a razão pela qual o nome de Bolsonaro é citado no título da 

matéria. Ainda, a linha de apoio também indica sobre o que o texto trata utilizando 

um ponto de vista que menciona Manuela como ―deputada do PCdoB‖ em vez de 

―candidata à vice-presidência pelo PT‖, o que indica que o foco da matéria busca 

focar mais na personagem do que nos demais detalhes que possam tirar a atenção 

do leitor da mensagem que a publicação busca passar. 

No corpo do texto, a narrativa começa logo antes de Manuela ter sido 

oficializada como vice de Haddad, ainda em setembro. Na ocasião, ao discursar no 

pátio de uma indústria em São Paulo, Manuela havia sido acusada de utilizar de 

dados falsos para defender Lula, ao criticar a atitude do Ibope em não divulgar uma 

pesquisa onde o parlamentar liderava as intenções de voto. Um eleitor assumido de 

Bolsonaro a acusou de mentirosa e Manuela o enfrentara, convidando-o para subir 

ao palco e provar tal acusação com o auxílio de evidências reais. As repórteres 

responsáveis pela autoria da matéria classificam esse ato como o primeiro, que deu 

seguimento a uma série de outros momentos semelhantes e que fizeram da atuação 

de Manuela, enquanto candidata à vice-presidência da República pelo PT, detentora 

de um ―papel de contraponto a Bolsonaro, preservando Haddad‖, segundo consta no 

texto.   

Em seguida, o texto faz um resgate da trajetória política de Manuela, e 

menciona detalhes de sua vida pessoal – como o casamento com o músico Duca 

Leindecker e o nascimento de sua filha, Laura – e finaliza com o depoimento de uma 

amiga da parlamentar, que ressalta que Manuela se expressa através de cortes de 

cabelo e as roupas que utiliza em determinados momentos de sua vida.  

Dois pontos que precisam ser ressaltados na construção da narrativa da notícia 

são: o fato de, em todo o tempo, Manuela ser tratada como ―deputada‖, e em 

nenhum momento ser mencionado a sua atual ocupação – vice-presidente na chapa 

de Haddad, pelo PT. O que causa a impressão de que o texto busca apresentar 

Manuela sem a interferência dos diferentes momentos pelos quais a sua candidatura 

e o seu nome estiveram vinculados durante o período eleitoral de 2018.  

Dessa forma, na notícia, Manuela é a deputada do PCdoB que criticou 

duramente a ausência de Bolsonaro nos debates promovidos pela Rede Globo, bem 
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como também é a candidata que levou sua filha pequena para alguns dos eventos 

dos quais participou, não deixando, em momento algum, que sua maternidade 

interferisse no seu trabalho como parlamentar, ou vice e versa, afirmando que a 

mulher é tão – ou mais – capaz de ocupar o cargo, quanto um homem, e ainda, ao 

mesmo tempo, criar e educar uma vida para o mundo.  

As fotografias que ilustram o texto fazem parte do mesmo box, mencionado 

durante a análise da notícia 1. Nesse box consta uma série de 11 imagens e 

pequenas legendas que contam a trajetória de Manuela e seus diferentes momentos 

na política – até o atual, em que é vice-presidente de Haddad, pelo PT. A imagem 

escolhida para a análise é a fotografia na qual o box fora configurado para mostrar 

em primeiro lugar, conforme consta na figura 8. A imagem é de junho de 2018, 

quando Manuela ainda era candidata à presidência. Na ocasião, ela está 

discursando para estudantes, na Casa do Saber, em São Paulo.   

 
Figura 8: Imagem que ilustra a notícia 3 da Folha de São Paulo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O enquadramento da fotografia é horizontal e apresenta um plano médio, que, 

segundo Sousa (2004) é utilizado para ―fotografar os aspectos mais salientes desses 

acontecimentos e determinados pormenores significativos, usando fotografias 

compostas com base, respectivamente, em planos médios (os que melhor servem 

para ―contar‖ a ―estória‖)‖ (p.61). A objetiva utilizada para a realização da fotografia 
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aparenta ter sido uma normal (50mm), pois estas ―implicam uma aproximação aos 

motivos e a imersão na acção‖ (p.61). 

O sentido produzido pela imagem diz respeito à imagem de Manuela enquanto 

mulher na política, e o ângulo levemente contra-plongeé também transmite uma 

sensação de imponência advinda de Manuela. A este plano, Sousa (2004) também 

dá o nome de plano picado, quando o ângulo visa valorizar o motivo fotografado. 

Ainda, outra característica que pode ser observada na imagem escolhida para 

ilustrar a matéria, é a exploração de um ângulo um pouco mais desequilibrado, 

fazendo com que o personagem fotografado não esteja exatamente no centro da 

imagem, ao mesmo tempo em que também não se encontra 100% alinhado ao 

ponto de vista do repórter fotográfico. 

―Uma razão geralmente válida para se colocar o tema fora do centro é o 
movimento. Uma pessoa ou um objecto em movimento necessitam de 
espaço à frente, de maneira a sugerir que o movimento continua. Pelo 
contrário, caso a pessoa ou o objecto estivessem a sair do enquadramento, 
a imagem estaria associada à ideia de passado e não de um futuro a 
percorrer.‖ (SOUSA, 2004, p. 81). 

 

Ao analisar pelos significados de representação proporcionados a partir da 

observação da imagem, a fotografia transmite a sensação de uma Manuela D‘Ávila 

enquanto mulher e política, e foca em seus atributos físicos, pois o restante da 

imagem encontra-se desfocado, priorizando o foco em suas vestimentas, 

expressões faciais e corporais. Nesse sentindo, Manuela é percebida como uma 

mulher séria, dedicada e discreta, pois não faz o uso de acessórios exagerados em 

tamanho ou cores, bem como também não utiliza muitas cores em sua maquiagem e 

vestuário.   

Sobre o que a fotografia diz, a escolha, em particular, de uma imagem onde 

Manuela veste listras em preto e branco remete à um possível posicionamento 

político da empresa jornalística. Cabe ressaltar aqui que, esta é apenas uma leitura 

particular, passível de erros. Porém, o uso das cores lembra as vestimentas 

tradicionais utilizadas por presidiários, o que pode se tratar como uma referência ao 

fato de Manuela ser assumidamente inspirada por Lula, e este se encontrar preso no 

momento. O uso da roupa listrada data de 1363, durante o reinado de Eduardo III, 
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quando fora instituída a Lei Suntuária10. Também, durante a dinastia Tudor, em 

1485, foram instaurados os Atos de Vestuário11. Em ambos os casos, a realeza 

promulgou uma série de leis referentes ao vestir, buscando manter privilégios e 

hierarquias sociais através da vestimenta.  

Segundo Olga Bon (2018), o primeiro ato de lei que regulamentava a 

vestimenta em detalhes, a partir das diferentes categorias sociais existentes na 

Inglaterra, e definia que trabalhadores e camponeses não eram permitidos de usar 

pedrarias, ouro, e seda, por exemplo. Ainda, o uso de listras era proibido, pois as 

listras representavam a divisão, o contraste e a marginalidade, pois, do ponto de 

vista da realeza, o conceito de ―pureza‖ era representado pelo liso, dessa forma, 

àqueles que usavam listras eram considerados como criminosos. A referência ao 

uso das listras foi carregada ao longo do tempo, caracterizando as vestes dos bobos 

da corte, presidiários e judeus. Atualmente, as listras ―estão na moda‖, e fazem parte 

do guarda roupa da sociedade em geral. 

Ao cruzar as análises, o texto valoriza a trajetória de Manuela ainda como 

deputada, e se refere à mesma como tal, deixando incertezas sobre o tempo no qual 

o texto fora elaborado, e se a intenção das autoras era dar destaque para a sua 

posição política anterior, ofuscando a atual. Apesar disso, o texto reforça as boas 

características de luta e resistência de Manuela D‘Ávila, cuja participação no 

programa de debates Roda Viva, da TV Cultura, fora um dos mais comentados – e 

elogiados – na internet, por conta de sua narrativa, que colocou em questão vários 

pontos importantes de serem debatidos sobre um plano de governo, bem como 

também foi um exemplo de como o homem percebe e ainda não respeita12 a mulher 

na política, ocupando um cargo de grande importância no país.  

Aliado a isso, a escolha da imagem que ilustra a notícia levanta algumas 

suspeitas a respeito do posicionamento da imprensa. Isso porque, uma imagem 

possui diversos significados e, estes, por sua vez, dependem do ponto de vista de 

seu público observador, bem como de seu aparato teórico e forma de perceber o 

                                                             
10

 Primeiro ato de lei que regulamentava a vestimenta em detalhes, a partir das diferentes 
categorias sociais existentes na Inglaterra. (BON, 2018, p. 5) 

11
 Os Atos tinham como objetivo conter gastos de acordo com camadas sociais específicas, 

transformando certos itens de luxo em privilégios exclusivos de pessoas abastadas, como nobres, 
cavaleiros e realeza. (BON, 2018, p. 7) 

12
 Em entrevista ao programa "Roda Viva", a pré-candidata à presidência Manuela D'Ávila foi 

interrompida 62 vezes, enquanto Ciro Gomes foi interrompido 8 vezes e Guilherme Boulos, 12 (Fonte: 
Revista Marie Claire, disponível em:  <https://glo.bo/2JpbHhn> Acesso em 25 de outubro de 2019. 

https://glo.bo/2JpbHhn
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mundo em volta. Do ponto de vista particular da autora, a escolha específica de uma 

imagem onde Manuela veste as cores que remetem a um uniforme de presidiário diz 

respeito ao seu posicionamento em defesa de Lula – que até então, é visto, por 

muitos, como um criminoso. Desta forma, ao mesmo tempo em que o texto enaltece 

as boas políticas da parlamentar, ele também não permite o leitor mais perceptivo de 

esquecer que esta defende a soltura de alguém que é considerado pela justiça como 

culpado. 

3.2 A candidata Manuela D’Ávila pela Gaúcha ZH 

3.2.1 Notícia 4: Lançamento da campanha de Manuela à Presidência da 

República 

A quarta notícia analisada13 foi publicada em 1º de agosto de 2018, na editoria 

reservada às notícias referentes às eleições de 2018 do jornal online Gaúcha ZH, e 

apresenta o seguinte título: ―Mesmo com Manuela candidata, PT ainda buscará 

aliança com PC do B‖. Já no título de apoio, consta: ―Com Lula como candidato a 

ser oficializado, sigla quer unir partidos da esquerda no Planalto‖, conforme 

figura 9. 

 

Figura 9: Título da notícia 4 da Gaúcha ZH. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O texto fala sobre a oficialização da candidatura de Manuela D‘Ávila à 

presidência da República, pelo PCdoB, porém, ao contabilizar as vezes em que ela é 

mencionada no texto, em relação ao ―PT‖ e ―Lula‖, Manuela aparece apenas em dois 

momentos, além do título. Por sua vez, Lula é mencionado também duas vezes, e 

também no título de apoio da notícia. Já o PT é citado quatro vezes ao longo do 

texto. Na notícia, ao comparar os espaços que cada parte que compõe o texto ocupa 

no mesmo, é possível identificar que, juntos, Lula e PT possuem quatro parágrafos, 

enquanto Manuela possui apenas um, pois o segundo apenas utiliza do seu nome 
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 Notícia disponível em: <https://bit.ly/2BIfbap> Acesso em 25 de outubro de 2019.  

 

https://bit.ly/2BIfbap
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para logo em seguida dar mais visibilidade a outros assuntos, que não a sua 

candidatura.  

A fotografia que ilustra a imagem fora realizada no momento da oficialização da 

candidatura de Manuela, em 1º de agosto, conforme a figura 10. 

 
Figura 10: Imagem que ilustra a notícia 4 da Gaúcha ZH. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O enquadramento da fotografia é horizontal, e apresenta um plano médio, mais 

precisamente, de acordo com Sousa (2004), um plano médio mais fechado, que 

pode ser considerado ―um plano próximo‖ (p. 79). Porém, a composição da imagem 

coloca Manuela, que é o objeto em foco, em primeiro plano, mas dá um maior 

destaque para o segundo plano, pois neste podem ser vistas as palavras ―ela‖ e 

―presidenta‖. Também, é possível ver o mapa do Brasil, ao canto da imagem, 

simbolizando também o objetivo almejado pela campanha da parlamentar: governa-

lo. Para Sousa (2004), tudo o que consta em primeiro e segundo plano, bem como 

no plano de fundo "torna-se, assim, extremamente importante, quer para dar força 

visual à imagem, quer para realçar certos conteúdos‖. (p. 85).  

Assim, o sentido de representação que a foto adquire diz respeito ao que 

diferencia Manuela de grande parte de sua concorrência – tendo em vista que a 

única outra mulher na disputa pelo cargo de presidência da República era Marina 

Silva, da Rede. Assim, a fotografia acaba servindo como complemento para o texto, 

que fala pouco, ou quase nada da campanha de Manuela e, no entanto, a fotografia, 

por si só, possui um grande número de sentidos em sua composição: relembrando 

de onde ela vem, para quem ela fala, e de que lado o seu posicionamento partidário 
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está – levando em consideração que ela se encontra no canto esquerdo da imagem, 

bem como o PCdoB também é um partido de esquerda, baseado nos princípios do 

marxismo.  

Quanto aos significados obtidos através da análise da fotografia, estes dizem 

respeito à composição da imagem, composta pelo que está em segundo plano. 

Segundo Souza (2004) ―por vezes, o background é extremamente importante 

enquanto elemento contextual que participa no processo de geração de sentido para 

a imagem fotográfica‖ (p. 83).  

Nesse contexto, o fundo rosa da identidade visual da campanha à presidência 

de Manuela remete ao senso comum – e antiquado – estabelecido há séculos pela 

sociedade, de que rosa é uma cor de menina. A fotografia faz o uso de uma 

harmonia cromática, porque, segundo Souza (2004), ―a cor permite atrair a atenção, 

mas também é um agente conferidor de sentido, em função do contexto e da cultura‖ 

(p. 90). Além disso, o ―ela‖ em destaque, ao fundo, contrapõe-se ao ―#ELENÃO‖, um 

movimento que ganhou força, principalmente na internet, e que se refere ao então 

candidato à presidência pelo PSL, Jair Messias Bolsonaro - as manifestações se 

tornaram o maior protesto já realizado por mulheres no Brasil, e a maior 

concentração popular durante a campanha da eleição presidencial no Brasil em 

2018. Assim, o fato de Manuela ser uma mulher na corrida presidencial é utilizado 

como forma de oposição a isto.  

O enquadramento da fotografia é horizontal, e a objetiva utilizada faz parte do 

grupo das normais (50mm). O ângulo da imagem parte do ponto de vista do repórter 

fotográfico, e embora possa ser percebida uma diferença de altura, colocando 

Manuela um pouco acima do centro da linha do horizonte, isso se justifica, pois, é 

provável que ela estivesse localizada em um palco para poder ser vista por todos os 

presentes na cerimônia de lançamento de sua campanha.   

 Ao analisar sobre o que a foto diz, o destaque maior é resultante da 

composição do segundo plano da imagem – este que, por sua vez, ocupa mais 

espaço do que a própria Manuela, em si.  

 No ato de cruzar as análises, há uma diferenciação significativa entre os 

sentidos produzidos pelo texto e pela imagem que o acompanha. Isso acontece, 

pois, no texto, Manuela é descrita e utilizada como um detalhe, e o foco principal são 

as tratativas entre PCdoB e PT. Já na imagem, apesar de Manuela também ficar em 
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segundo plano, neste caso, o que ocupa a maior parte do foco da imagem remete a 

ela, fazendo com que o público/leitor, ao observar a fotografia, acabe, aos poucos, 

associando os detalhes da identidade visual de sua campanha com ela, sem a 

necessidade de utilizar o seu nome, ou a sigla de seu partido. Assim, é possível 

desvencilhar-se das cores do partido – muito similares às do PT – e construir a 

imagem da candidata conforme os seus objetivos de campanha. Nesse contexto, 

Manuela é representada como uma candidata mulher que se diferencia e define 

justamente por isso. 

3.2.2. Notícia 5: Manuela abre mão de sua candidatura para a Presidência da 

República 

A quinta notícia analisada14 foi publicada em 6 de agosto de 2018, na editoria 

reservada às notícias referentes às eleições de 2018 do jornal online Gaúcha ZH, e 

apresenta o seguinte título: ―PC do B retira candidatura de Manuela D'Ávila à 

Presidência e anuncia coligação com PT‖. Já no título de apoio, consta: ―Nos 

próximos dias, Haddad e a deputada estadual devem iniciar uma série de 

viagens pelo Brasil para divulgar propostas de governo‖, conforme figura 11.  

 
Figura 11: Título da notícia 5 da Gaúcha ZH. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O texto fala sobre a retirada da candidatura de Manuela, e a união entre os 

partidos PCdoB e PT, a narrativa conta sobre a decisão da parlamentar em retirar-se 

do pleito e coligar-se a outro partido. No segundo parágrafo da notícia, há a seguinte 

citação: ―Segundo o entendimento entre os dois partidos, Manuela D'Ávila cumprirá 

papel de destaque na campanha eleitoral junto aos dois petistas‖. Essa frase, em 

específico, fica grifada, pois, conforme as análises vão avançando, desde o 

momento em que Manuela deixa de ser candidata à presidência e torna-se vice na 

chapa de Haddad, percebe-se o constante uso de sua imagem para reforçar a ideia 
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 Notícia disponível em: <https://bit.ly/2pWONXu> Acesso em 26 de outubro de 2019.  

 

https://bit.ly/2pWONXu
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de mudança e renovação de um partido marcado por um passado difícil de ser 

apagado.  

Além disso, o texto também é breve, e apenas menciona a decisão publicada 

no site oficial do PCdoB, não aprofundando em mais detalhes sobre os motivos da 

mudança de campanha, e deixando a impressão de que, em sua curta trajetória 

rumo à presidência, Manuela fora apenas uma peça a ocupar um espaço, enquanto 

aqueles que são responsáveis pela tomada de decisões planejavam os próximos 

passos a seguir – estes que, por sua vez, não tinham Manuela como foco principal 

da campanha.  

A fotografia que ilustra o texto é um retrato de Manuela, conforme figura 12. 

Neste caso, a imagem é ilustrativa, pois além de ser uma foto pertencente ao 

arquivo da Agência RBS, também não diz respeito ao momento em questão, não 

possuindo, assim, referência nenhuma com o título, nem com o corpo do texto. 

Sousa (2004) criou e separou em algumas funções a importância do texto em 

determinadas situações, nesta, em especial – quando a informação contida no texto 

é de maior importância do que a fotografia, em si – cabe ao texto ―complementar 

informativamente a fotografia, inclusivamente devido à incapacidade que a imagem 

possui de mostrar conceitos abstractos‖ (p. 76). 

A imagem possui um enquadramento vertical e utiliza um plano médio para 

capturar Manuela, e a objetiva utilizada faz parte do grupo das normais (50mm).   

 

Figura 12: Imagem que ilustra a notícia 5 da Gaúcha ZH. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



74 
 

Ao avaliar o sentido de representação que a imagem desperta, percebe-se a 

intenção de utilizar uma foto com tons mais frios e uma imagem onde Manuela não 

está nem sorrindo e nem totalmente séria, para transmitir a sensação de um misto 

entre um ato interrompido e, consequentemente, a decepção que essa mudança de 

planos e caminhos pode ter despertado na parlamentar.  

Quanto aos significados provenientes da imagem, ao procurar rapidamente 

sobre a psicologia das cores15, descobriu-se que o uso do verde em seu tom mais 

escuro – presente no fundo da imagem – traz a sensação de seriedade. Já o azul 

possui uma dualidade de significados que varia entre promover a sensação de 

calma e serenidade, mas também pode provocar a depressão, quando associado a 

outras cores frias. Nesse caso, as cores presentes na imagem chamam a atenção 

também para a expressão do rosto da personagem fotografada, esta que, por sua 

vez, encontra-se com o semblante sério, retesado e distante. Ao que tudo indica, o 

objetivo da escolha da imagem buscou representar Manuela no momento em que 

fora substituída, realocada, reposicionada e ressignificada. 

O ângulo do ponto de vista da imagem coincide com o olhar do fotógrafo, 

característica comum em retratos – sejam estes posados, ou não. Neste caso, a 

imagem é espontânea, e captura Manuela durante sua fala e gesticulação, onde a 

sua mão esquerda está levantada e aponta para frente, enquanto Manuela fica ao 

lado esquerdo da imagem.   

Ao analisar sobre o que a foto diz, esta marca um momento de transição e 

mudanças e, por isso, é a única fotografia dentre todas as analisadas que não 

apresenta Manuela risonha ou demonstrando algum tipo de resistência através de 

gestos. Nesta imagem, ela olha para um ponto distante à sua frente, e sua mão 

aparenta estar fazendo um ―sinal de arminha‖ caído – sinal muito utilizado por 

Bolsonaro durante sua campanha política, tendo em vista que seu discurso defendia, 

unicamente, a violência e as armas –. Essa analogia entre o símbolo que Manuela 

aparenta estar fazendo, remete ao fato de que, deste momento em diante, ela deixa 

de ser uma oponente direta ao candidato que prega a violência contra as mulheres, 

quase como se tivesse perdido a batalha, e agora precisa retirar-se do seu posto.   

―Uma razão geralmente válida para se colocar o tema fora do centro é o 
movimento. Uma pessoa ou um objecto em movimento necessitam de 
espaço à frente, de maneira a sugerir que o movimento continua. Pelo 
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 Fonte: Diário Tocantinense.  Matéria disponível em: <https://diariotocantinense.com.br/r/zm> 

https://diariotocantinense.com.br/r/zm
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contrário, caso a pessoa ou o objecto estivessem a sair do enquadramento, 
a imagem estaria associada à ideia de passado e não de um futuro a 
percorrer.‖ (SOUSA, 2004, p. 81) 

 

Após o cruzamento das análises, a representação que fica de Manuela a 

respeito desse momento de mudança, é a de que ela fora descreditada pelo seu 

próprio partido, restando-lhe apenas a opção de coligar-se ao PT e, ainda apostar 

em Manuela, mas em um papel secundário e decorativo. A sensação que fica é a de 

que os homens por detrás da campanha, do partido e das grandes decisões de uma 

campanha não viram o potencial que a candidatura de Manuela possuía, e optaram 

por retirar-se do pleito, antes mesmo dele começar. Mais uma vez, o homem tomou 

frente às vontades de uma mulher e decidiu o seu futuro em seu nome, restando à 

Manuela um mero papel de coadjuvante em sua própria história.  

3.2.3 Notícia 6: Manuela torna-se vice-presidente de Haddad, pelo PT  

A sexta notícia analisada16 foi publicada em 11 de setembro de 2018, na 

editoria reservada às notícias referentes às eleições de 2018 do jornal online 

Gaúcha ZH, e apresenta o seguinte título: ―PT oficializa Haddad como candidato à 

Presidência‖. Já no título de apoio, consta: ―Ex-prefeito de São Paulo ocupará 

lugar de Lula na chapa e terá Manuela D'Ávila (PCdoB) como candidata a vice‖, 

conforme figura 13.  

 

Figura 13: Título da notícia 6 da Gaúcha ZH. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O texto fala sobre os resultados de uma reunião realizada pelo PT para 

substituir o nome de Lula como candidato à presidência, tendo em vista que a sua 

candidatura fora barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base na Lei da 

Ficha Limpa. Cabe ressaltar, com a presente análise que, desde o momento de 

lançamento da campanha de Manuela – ainda à presidência –, as publicações e 

notícias sobre o assunto tinham sempre como foco a possibilidade de renúncia, por 
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 Notícia disponível em: <https://bit.ly/2MSovPt> Acesso em 27 de outubro de 2019.  

https://bit.ly/2MSovPt


76 
 

parte dela, para uma possível eleição tendo Lula como candidato à presidência, pelo 

PT. Neste caso, sabendo-se que isto não poderia acontecer, o PCdoB e PT 

escolhem Haddad para ocupar o lugar que antes pertencia à Manuela – e 

possivelmente, Lula – colocando a mesma como vice-presidente. Essa diferenciação 

sobre a importância entre cada um dos envolvidos na história pode ser percebida ao 

analisar o número de vezes e que cada um aparece na notícia, sendo: Haddad (4); 

Manuela (2); Lula (4) e PT (4).  

Com isto, é possível perceber que, mesmo se tratando da oficialização de uma 

candidatura ao pleito, o texto foca muito mais nas ações do PT em relação ao Lula, 

do que nos atuais candidatos às eleições presidenciais. Neste caso, tendo em vista 

também que o vice-presidente é raramente mencionado em publicações 

jornalísticas, Manuela é citada apenas em dois momentos do texto, sendo que um 

deles é o título de apoio da reportagem, e o outro apenas referência a mesma 

informação presente no apoio, desta vez no corpo do texto. Após, no restante da 

narrativa, a história se passa distante de Manuela, que não é citada sobre se esteve 

presente – ou não – na reunião com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, 

em Curitiba – onde Lula estava preso. 

A fotografia que ilustra o texto, conforme figura 14, fora tirada logo após a 

oficialização de suas candidaturas pelo PT. Na ocasião, ambos – Haddad e Manuela 

– estavam na cidade de Curitiba (PR), onde acontecia uma vigília pró-Lula montada 

em frente ao prédio da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente 

encontrava-se preso desde 7 de abril. Tal vigília era mantida pela cúpula petista – 

incluindo Haddad.   
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Figura 14: Imagem que ilustra a notícia 6 da Gaúcha ZH. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O enquadramento da fotografia apresenta um plano médio mais aberto, 

chamado por Sousa (2004) de plano americano. Na imagem, Haddad e Manuela 

estão ao centro do enquadramento. Segundo Sousa (2004), a forma mais comum de 

composição de uma fotografia é colocar o motivo ao centro. ―É uma forma de 

composição que resulta com motivos simétricos e que cria, normalmente, uma 

imagem repousante e equilibrada‖. (p.80).  

 O sentido de representação produzido pela imagem diz respeito à sua 

composição, tendo em vista que Manuela encontra-se do lado direito de Haddad – 

remetendo à expressão ―braço direito‖, que diz respeito a alguém com quem se pode 

contar –, uma referência ao fato de que Manuela abrira mão de sua candidatura e 

coligara-se ao PT para apoiar e dar seguimento aos ideais de Lula, impedido de 

competir ao cargo no momento. Nesse sentido, entende-se então que, enquanto 

Haddad assume o lugar de responsável pelo cargo de presidente, Manuela, por sua 

vez, como vice, é o seu maior apoio. 

Em relação aos significados produzidos pela imagem, as expressões faciais da 

fotografia escolhida indicam que, enquanto Haddad aparenta satisfação e orgulho, 

ao erguer a sua mão ao alto, Manuela, por sua vez, encontra-se encolhida e mais 

séria, aparentando conformidade, reproduzindo apenas um sinal com as mãos 

comumente utilizado para dizer que está ―tudo certo‖.  



78 
 

O enquadramento da fotografia é horizontal, e o ângulo do ponto de vista do 

fotógrafo encontra-se alinhado com a linha do horizonte. O que causa uma sensação 

de deformação de perspectiva é resultante da objetiva utilizada, uma objetiva grande 

angular, também chamada de olho de peixe. 

―As objectivas grandes-angulares geralmente são usadas para fotografar 
paisagens, pois a deformação é minorada pelo aumento da distância em 
relação ao motivo e pela grandeza do próprio motivo. Também são usadas 
para fotografia em interiores sem recurso a iluminação artificial 
(espectáculos, entrevistas-colectivas...), já que apresentam maiores índices 
de luminosidade do que as restantes objectivas. São desaconselhadas para 
retrato, já que tendem a deformar as pessoas.‖ (SOUSA, 2004, p. 45) 

 
O que a foto diz sobre o momento em questão, refere-se mais ao 

posicionamento político e particular da empresa jornalística e suas impressões e 

opiniões sobre o assunto, do que necessariamente sobre o que a notícia trata. Isto 

porque, ao sair para fotografar uma pauta externa e importante, é dever do repórter 

fotográfico registrar cada momento do acontecido e, só então, de volta à redação, 

decidir quais imagens terão o papel de ilustrar a matéria escrita. Logo, entende-se 

que o responsável pela cobertura do evento deva ter realizado inúmeras fotografias, 

e que, portanto, a escolha por uma que chama a atenção para as expressões faciais 

e as diferenças de tamanho e proporção entre Haddad e Manuela, compõe uma 

camada extra de significados na imagem – estes que, por sua vez, remetem aos 

diferentes momentos da campanha de Manuela, que iniciara como candidata à 

presidência, abriu mão de sua candidatura e passou a ocupar o cargo de vice de 

Haddad, pelo PT.  

Ao fazer o cruzamento das análises, a representação de Manuela adquire o 

viés decorativo do qual Haddad falara em uma das notícias analisadas 

anteriormente. Dito isto, entende-se que, por se tratar de um candidato à vice-

presidência, este não recebe o mesmo prestígio e visibilização que o candidato à 

presidência. No entanto, o que se constatou foi a utilização da imagem de Manuela 

para reforçar o processo de mudança pelo qual o PT estava passando.  

Neste mesmo sentido, também é importante mencionar que a campanha de 

Haddad e Manuela excluiu quase que por completo o uso das cores vermelho e 

amarelo, seja em suas vestimentas, ou também nas peças publicitárias, optando 

pelo uso das cores da bandeira do país. Dessa forma, Manuela, desde o momento 

em que abrira mão de sua posição na corrida presidencial, deixa de ter voz ativa, e 
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passa a somente ser fotografada e mencionada nos textos como uma personagem 

secundária e de pouca importância para a narrativa. 

3.3 A candidata Manuela D’Ávila pelo G1 

3.3.1 Notícia 7: Lançamento da campanha à Presidência da República  

A sétima notícia analisada 17 foi publicada em 1º de agosto de 2018, na editoria 

reservada às notícias referentes às eleições de 2018 na versão online do jornal G1, 

e apresenta o seguinte título: ―PCdoB oficializa candidatura de Manuela D’Ávila a 

presidente; deputada defende 'unidade' da esquerda‖. Já no título de apoio, 

consta: ―'Ainda temos algum tempo', afirmou candidata sobre hipótese de união 

dos partidos de esquerda ainda no primeiro turno. 'Se surgir alguma novidade 

nesse sentido, seguimos entusiastas', disse‖, conforme figura 15. 

 
Figura 15: Título da notícia 7 do G1. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O texto, desde o início, até o final, foca no lançamento da candidatura de 

Manuela e mantém esse como sendo o foco principal da notícia. No meio do texto há 

uma pequena menção a respeito do posicionamento de Manuela em apoio a Lula e 

sua possível candidatura, mas este ocupa três dos onze parágrafos do texto 

principal. Além disso, a narrativa apresenta uma entrevista com Manuela sobre como 

ela percebe o seu plano de governo, o texto também reserva um espaço para 

detalhar sobre algumas de suas propostas, bem como descreve alguns dos pontos 

principais da trajetória de Manuela até o presente momento. É importante destacar 

que, o texto, apesar de mencionar Lula e o PT, ainda assim, não coloca estes como 

os tópicos mais importantes do texto, fazendo apenas uma breve citação a respeito 

                                                             
17

 Notícia disponível em: < https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/01/pc-do-
b-oficializa-candidatura-de-manuela-davila-a-presidencia.ghtml> Acesso em 28 de outubro de 2019.  

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/01/pc-do-b-oficializa-candidatura-de-manuela-davila-a-presidencia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/01/pc-do-b-oficializa-candidatura-de-manuela-davila-a-presidencia.ghtml
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da coligação existente entre PCdoB e PT. Contudo, a construção da narrativa 

favorece os pontos fortes de Manuela, ao mencionar o seu posicionamento a 

respeito da situação do país, política e financeiramente falando.  

A fotografia que ilustra a notícia fora realizada durante a cerimônia de 

oficialização da candidatura de Manuela. Na imagem em questão, Manuela 

encontra-se ao centro da imagem, a discursar, enquanto ao fundo pode ser lido o 

apelido ―Manu‖, e a sua camiseta de estampa ―lute como uma garota‖, por debaixo 

do blazer preto, conforme figura 16.  

 
Figura 16: Imagem que ilustra a notícia 7 da G1. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A imagem apresenta um plano médio, e um enquadramento horizontal. O ponto 

de vista do fotógrafo em relação ao personagem fotografado possui um ângulo 

levemente contra-plongée, tendo em vista que Manuela encontra-se sob um palco 

construído para que esta pudesse ser vista pelo público localizado à frente dela. A 

objetiva utilizada para a composição da imagem fora uma meia teleobjetiva. Além 

disso, o repórter fotográfico também optara por utilizar uma configuração de 

distância focal que englobasse tanto Manuela, quanto o painel ao fundo. 

O sentido de representação produzido pela fotografia a coloca como uma 

candidata mulher, e que utiliza desse artifício como um forte elemento em sua 

campanha – ao utilizar a cor rosa na identidade visual de suas peças publicitárias, e 

constantemente vestir camisetas com dizeres que exaltam a presença do feminino 

em espaços antes considerados predominantemente masculinos. Assim, ao lançar-
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se enquanto candidata, Manuela é destemida, determinada e, em certos momentos, 

a sua trajetória política engrandece a sua luta, tendo em vista que sua atuação 

sempre priorizou o respeito à mulher e aos jovens, seu público alvo. 

Em relação aos significados produzidos pela imagem, a utilização da regra dos 

terços na composição da imagem dá o tônus sobre a quem a notícia se refere e 

busca dar visibilidade. Neste caso, Manuela é a personagem e assunto principal 

tanto do texto, quanto da fotografia, não sobrando espaço para a interferência de 

nenhuma outra informação.   

―O ser humano é fisiologicamente incapaz de prestar atenção simultânea a 
todos os estímulos de uma estrutura complexa, como o são a generalidade 
das fotografias. Assim, apenas alguns desses estímulos conseguem ser 
abarcados pela atenção num determinado momento. O fotojornalista deve, 
deste modo, privilegiar sempre uma zona da imagem que funcione 
claramente como foco de atenção, e que deve ser, obviamente, o motivo 
principal.‖ (SOUSA, 2004, p. 84) 

 

Ao analisar sobre o que a foto diz, tem-se a impressão de que o repórter 

fotográfico buscou capturar a essência do que é Manuela. Ao optar por coloca-la ao 

centro da imagem, entende-se que esta é o foco principal da notícia. Além disso, os 

acessórios utilizados por Manuela – uma aliança e um colar de pérolas – também 

aferem a ela uma feminilidade que, juntamente ao fundo rosado da imagem, 

reforçam para o fato de que, nesta candidatura, um dos elementos mais importante 

de serem mencionados é o fato de que se trata de uma mulher na disputa pelo 

pleito, e que, como tal, ela possui uma maneira diferente de ver e perceber o mundo 

ao seu redor, e consequentemente, essa diferença também estará presente na sua 

forma de governar.  

Após realizar o cruzamento das análises, percebeu-se que esta foi a única das 

três notícias referentes ao período de lançamento da campanha de Manuela em que 

esta foi o foco principal da matéria, não sendo tratada como assunto secundário. Na 

matéria em questão, Manuela possui lugar de fala e suas ações são tratadas como 

sendo dela mesma – e não tomadas pelo partido ao qual ela é filiada.  

Além disso, o fato de ela ainda encontrar-se sem um vice-presidente em sua 

campanha, e apoiar uma possível candidatura de Lula não diminuem a importância 

de suas propostas e posicionamentos. Esta fora a única publicação – das sete 

notícias analisadas até então – que apresentara as propostas de governo de 

Manuela, bem como dedicara o seu título e apoio para o mesmo assunto. A 
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fotografia segue o mesmo sentido que o texto, não apresentando nenhuma 

mensagem secundária na composição, deixando por conta do público/leitor a tarefa 

de criar seu próprio posicionamento em relação à candidatura de Manuela. 

3.3.2 Notícia 8: Manuela passa, de candidata à Presidência da República, para 

vice 

A oitava notícia analisada18 foi publicada em 10 de setembro de 2018, na 

editoria de política, na versão online do jornal G1, e apresenta o seguinte título: ―PT 

aguardará fim do prazo e lançará chapa Haddad-Manuela nesta terça-feira‖. A 

notícia não possui texto de apoio, e é assinada como parte do Blog da Cristiana 

Lôbo19, conforme figura 17. 

 
Figura 17: Título da notícia 8 do G1. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 O texto faz um apanhado dos passos dados pelo PT, em busca de dar 

continuidade ao processo de candidatura de Lula. Em tom crítico, pois trata-se de 

um texto assinado por uma jornalista, dona de seu próprio espaço para veicular 

opiniões mescladas com informações, a narrativa refaz o trajeto percorrido por 

Manuela e Haddad, em meio às incertezas sobre a formação oficial da chapa do PT 

para concorrer às eleições presidenciáveis de 2018.  

Ainda, o texto critica o posicionamento do partido que, apesar de saber que 

as possibilidades de Lula como candidato eram praticamente nulas, em nenhum 

momento – até o prazo final para estabelecer uma chapa para concorrer ao pleito – 

buscou exaltar Haddad ou Manuela. Tanto que, no texto, a autora fala sobre a 

possível divulgação de uma carta de apoio, escrita por Lula, em relação à Haddad. 

                                                             
18

 Notícia disponível em: < https://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/2018/09/10/pt-
lanca-chapa-haddad-manuela-nesta-terca-ultimo-dia-de-prazo.ghtml> Acesso em 28 de outubro de 
2019.  

19
 A jornalista Cristiana Lôbo acompanha a política brasileira há mais de 30 anos. Trabalhou em 

"O Globo" por 13 anos e foi responsável pela coluna política de "O Estado de S. Paulo" por 6 anos. 
Em seu blog, Cristiana Lôbo apresenta os bastidores da política. Fonte: G1. Disponível em < 
https://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/cristiana-lobo.ghtml>. Acesso em 28 de outubro 
de 2019. 

https://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/2018/09/10/pt-lanca-chapa-haddad-manuela-nesta-terca-ultimo-dia-de-prazo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/2018/09/10/pt-lanca-chapa-haddad-manuela-nesta-terca-ultimo-dia-de-prazo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/cristiana-lobo.ghtml
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Esta que, por sua vez, não fora escrita, pois o partido dedicara-se, até o último 

minuto, a insistir em Lula, deixando o plano secundário com pouca ou quase 

nenhuma atenção. 

 O texto também faz referência ao fato de que, por cerca de mais de um mês, 

a chapa do PT fora composta por três pessoas – sendo chamada, assim, de ―chapa 

tríplex‖, em alusão ao motivo pelo qual Lula encontra-se condenado e preso. Nesse 

sentido, embora o título do texto utilize os nomes de Manuela e Haddad para 

promover-se, o corpo do texto é dedicado inteiramente a Lula. Porém, por se tratar 

de um texto escrito por uma colunista de política, entende-se que este não possui 

um caráter informativo, e sim, opinativo.  

 A fotografia que acompanha o texto e o ilustra fora feita durante a primeira 

entrevista coletiva de Manuela e Haddad, como parte da chapa de PT, antes mesmo 

de ser oficializada, ainda em agosto. Na ocasião, os candidatos falaram sobre suas 

intenções de governo, e reforçaram a sua vontade de ver Lula livre para participar do 

pleito. A figura 18, em questão, apresenta um enquadramento repleto de significados 

e mensagens que dizem respeito ao posicionamento político da empresa jornalística. 

 
Figura 18: Imagem que ilustra a notícia 8 da G1. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A imagem possui um plano médio, enquadramento horizontal, ângulo de ponto 

de vista do repórter fotográfico alinhado aos personagens retratados na fotografia – 

não alterando as suas proporções. A objetiva utilizada para capturar a imagem faz 

parte do grupo das normais (50mm), e o sentido de representação provocado pela 

imagem diz respeito à composição da mesma, pois, enquanto o texto apresenta 
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Manuela e Haddad como ―aprendizes‖ e fiéis seguidores das ideologias de Lula, a 

imagem, por sua vez, reforça a leitura de que ambos foram meros figurantes no 

pleito, tendo sido escolhidos apenas em função do impedimento da candidatura de 

Lula. Nesse sentido, ao realizar a composição onde Lula encontra-se exatamente ao 

centro da foto, tendo ao seu lado, os seus sucessores, a fotografia provoca a 

sensação de que, mesmo preso, ele sempre esteve presente na tomada de decisões 

da chapa do PT. 

―A importância da imagem na educação passa a ser contextualizada no 
plano da percepção, onde as imagens são ideias-modelo da realidade, 
percebidos através de nossos sensores visuais e que dentro de uma lógica 
organizacional irão constituir o pensamento icônico e o referencial da 
realidade que uma foto irá nos apresentar e obrigar a confrontar.‖ 
(RECUERO, 1998, n.p.) 

 

Em relação aos significados produzidos pela imagem, Barthes (1980) afirma 

que ―a foto sempre continua carregando seu referente com ela‖ (p.17). Sendo assim, 

o fotógrafo ou ―operator‖, ao optar por determinado enquadramento e composição 

dos elementos presentes na imagem, realiza a criação de uma mensagem que só 

pode ser percebida através da análise da imagem estética, permeada pelo domínio 

da técnica.  

―O ‗Operator‘ não sabe o que resultará do seu trabalho, nem quando a 
decodificação do referente por parte do "Spectator" ocorrerá, mas pode 
pretender, mesmo intencionalmente, que ele chegue à decodificação 
imaginada no ato fotográfico, mesmo sendo a fotografia um valor único, 
como ícone do real, e tendo o seu valor intrínseco na imagem.‖ (RECUERO, 
1998, n.p.) 

 

A foto diz muito sobre o momento em questão – onde, impedido de candidatar-

se, restava ao partido utilizar a imagem de Lula como forma de apelo aos seus 

eleitores, lembrando-os de que mesmo não participando do pleito, a sua maneira de 

presidir ainda se faria presente, desta vez, pelas ações de seu aprendiz e sucessor, 

Haddad. Nesse quadro, Manuela é incumbida de assumir o papel de alívio político 

ao partido, pois a sua trajetória de lutas e políticas traz ao PT uma nova cara e, 

consequentemente, complementa o objetivo da campanha que, ao se desfazer do 

―vermelho PT‖, e ao não mencionar os governos de Dilma e de Lula como exemplos, 

foca apenas em frente, no futuro e no que vem a seguir – ou seja, em Haddad e 

Manuela assumindo o cargo e promovendo as mudanças propostas pelo partido.  
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Ao realizar o cruzamento das análises, a representação de Manuela, obtida 

através da notícia, em pouco, ou quase nada, soma à sua trajetória. Os diferentes 

momentos vividos pela parlamentar até então, desde o lançamento de sua 

campanha, até a coligação com o PT, tiram por completo a sua voz ativa, utilizando 

o seu nome apenas para se referir como a candidata que passou a ocupar o lugar 

de vice, antes pertencente à Haddad. Assim, ambos, texto e fotografia, contribuem 

para a leitura de que, durante a campanha, o foco principal sempre fora tirar Lula da 

prisão e colocá-lo na disputa a presidência.  

Quando essa opção tornou-se impossível, o partido precisou criar um plano 

reserva, e este, por sua vez, fora criado e executado ainda colocando Lula como 

personagem principal da narrativa. Desta maneira, se, em todo o tempo, durante as 

entrevistas e aparições públicas, Haddad e Manuela prometiam mudanças, ao 

mesmo tempo e contrapondo-se ao seu próprio discurso, o PT seguia utilizando 

ícones do passado para se projetar ao futuro – posicionamento que, possivelmente, 

ocasionou na perda de eleitores durante o segundo turno do pleito.  

3.3.3 Notícia 9: Manuela torna-se vice-presidente de Haddad, pelo PT  

A nona notícia analisada20 foi publicada em 11 de setembro de 2018, na 

editoria reservada às notícias referentes às eleições de 2018 no Paraná, na versão 

online do jornal G1, e apresenta o seguinte título: ―PT anuncia candidatura de 

Fernando Haddad à Presidência no lugar de Lula‖. Já no título de apoio, consta: 

―Decisão foi anunciada nesta terça-feira (11), em Curitiba, no último dia do 

prazo dado pelo TSE para o partido definir o substituto do ex-presidente. 

Candidatura de Haddad foi registrada em Brasília no início da noite‖, conforme 

figura 19. 

                                                             
20

 Notícia disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2018/noticia/2018/09/11/pt-
anuncia-candidatura-de-fernando-haddad-a-presidencia-no-lugar-de-lula.ghtml> Acesso em 29 de 
outubro de 2019.  

https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2018/noticia/2018/09/11/pt-anuncia-candidatura-de-fernando-haddad-a-presidencia-no-lugar-de-lula.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2018/noticia/2018/09/11/pt-anuncia-candidatura-de-fernando-haddad-a-presidencia-no-lugar-de-lula.ghtml
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Figura 19: Título da notícia 9 do G1. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O texto da notícia fala sobre a oficialização da candidatura de Haddad e 

Manuela, após diversas tentativas de aprovar a participação de Lula nas eleições. A 

narrativa deixa bem claro, em todos os momentos, que a prioridade dos partidos foi 

lutar pelo plano que trazia Lula como candidato à presidência, até o último minuto – 

o prazo final era às 19h, a candidatura foi registrada às 18h27 –. Tanto que, o texto 

inicia anunciando que Haddad passou a substituir Lula no prazo limite estipulado 

pelo TSE para que o PT garantisse a sua participação no pleito. Com isso, o restante 

do texto faz um resgate das ações que foram tomadas logo após a oficialização da 

candidatura, que acontecera em Curitiba, cidade onde Lula estava preso.   

O texto ainda possui uma citação de Haddad, retirada da primeira propaganda 

do partido veiculada na TV, onde o texto é inteiramente dedicado a exaltar as 

façanhas de Lula. Em seguida, alguns trechos da carta escrita pelo ex-presidente 

são mencionados no corpo do texto, e só então Manuela é citada, mesmo que 

brevemente – já que esta ocupa a vaga de substituir o substituto de Lula. O texto 

ainda possui três intertítulos que puxam para os assuntos: ―Prazo‖ e ―Ficha limpa‖, 

que abordam sobre os processos e ações do partido em busca de oficializar a 

candidatura impedida e, ao fim, apresenta um breve ―Perfil de Haddad‖.  

Nesse sentido, Manuela não apresenta ter importância nenhuma no processo, 

restando-lhe apenas a tarefa de ocupar um cargo figurativo e ceder o seu nome e 

sua imagem para ser utilizado por um partido marcado por crises envolvendo seus 

representantes de maior visibilidade. 

O texto possui três fotografias distribuídas ao longo da narrativa para quebrar 

um pouco da quantidade de informações, proporcionando um alívio visual ao leitor. 

As figuras 19 e 20 serão analisadas em conjunto, pois, apesar de apresentarem 

enquadramentos diferentes, possuem os mesmos significados, quando analisadas 
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junto ao texto e contexto do momento em questão. A terceira imagem presente na 

reportagem não fora analisada por não apresentar o objeto da análise em sua 

composição. 

 
Figura 20: Imagem que ilustra a notícia 9 da G1. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 21: Imagem que ilustra a notícia 9 da G1. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Enquanto a figura 19 apresenta um plano médio mais fechado, tendo Haddad 

como destaque do primeiro plano, a figura 20 possui um plano médio mais aberto, 

que deixa os cinco integrantes da fotografia em evidência. Em ambos os casos, o 
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enquadramento da imagem é horizontal, e o ângulo do ponto de vista do fotógrafo 

está alinhado com a linha do horizonte, não havendo alterações nas proporções da 

fotografia. A objetiva utilizada para a composição da imagem fora uma meia 

teleobjetiva, pois, mesmo sendo de autoria de repórteres fotográficos diferentes, 

ambas as imagens apresentam indícios de uma grande distância focal entre objeto 

fotografado e equipamento. Além disso, as objetivas tele proporcionam a seleção do 

foco, mesmo em longas distâncias, permitido compor imagens que, mesmo 

contendo elementos à sua frente, estes não interferem no que é o foco principal da 

imagem. 

O sentido de representação de Manuela proporcionado a partir da observação 

da imagem transmite a sensação de uma candidata conformada, realocada e 

desvalorizada. Isso porque, em todas as fotografias, desde a sua coligação com o 

PT, Manuela é retratada como mera coadjuvante em cena. Neste caso, em 

específico, a imagem da parlamentar é utilizada para reforçar a ideia de mudança, 

tendo em vista que também estão presentes nas imagens, a ex-presidente Dilma 

Rousseff, e a deputada federal Gleisi Hoffman. Nesse sentido, a presença constante 

de Manuela ao lado de Haddad, além de não parecer natural, também aparenta ser 

planejada, tendo o objetivo de desfazer-se da ideia de Haddad enquanto aprendiz e 

substituto de Lula, e buscando mostra-lo como um candidato que, ao lado de sua 

vice, promovem suas ações de campanha.  

Quanto aos significados que a fotografia desperta, estes dizem respeito ao 

momento atual e às expressões de Manuela. Na figura 19, ela olha, séria, para um 

ponto fixo à sua frente. Ao seu lado, em terceiro plano, está Dilma, também séria, 

enquanto Haddad, que compõe o primeiro plano da imagem, discursa e demonstra 

um semblante mais alegre do que as demais personagens na fotografia. Já na figura 

20, onde Haddad e Manuela estão com os braços ao alto, em sinal de celebração, a 

expressão facial no rosto de Manuela indica conformidade com a posição na qual 

fora realocada. 

―Os gestos e as expressões significativas do ser humano, nomeadamente 
quando são encenados de propósito para figuração na imagem fotográfica 
(o que constitui a pose propriamente dita), são elementos passíveis de 
outorgar determinados sentidos à imagem fotográfica, pois favorecem a 
construção e a reformulação de ideias sobre as pessoas fotograficamente 
representadas. O escritor que se inclina para trás na cadeira em que está 
sentado, deliciado com o charuto que segura na mão, ao mesmo tempo que 
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expele o fumo, dará, hipoteticamente, a imagem de um pensador que sabe 
apreciar os pequenos prazeres da vida.‖ (SOUSA, 2004, p.99) 

 

Ao analisar sobre o que as fotos dizem, permanece a impressão de uma vice-

presidente escolhida inteira e especificamente para ocupar um espaço decorativo ao 

lado do aprendiz e substituto de Lula. Isso porque, enquanto candidata, ainda pelo 

PCdoB, Manuela falava para as mulheres, os jovens e os trabalhadores, e ao tornar-

se integrante da chapa do PT, passa a apenas mencionar o nome de Lula em todas 

as aparições possíveis, e reforçar o discurso de que, mesmo preso, ele segue sendo 

representado, e seus ideais seguem norteando as decisões e propostas de governo 

da campanha. Nesse sentido, Manuela não mais utiliza a sua voz para ―lutar como 

uma garota‖, e passa a ser retratada apenas como o braço direito – e em certos 

momentos, até mesmo como uma espécie de sombra – de Haddad. 

 Com o cruzamento das análises, enquanto o texto não menciona nenhuma 

característica positiva da candidata à vice-presidência, as fotografias também não 

exploram as suas características mais marcantes. Em nenhum momento, nem no 

texto, nem nas imagens, Manuela é o foco principal, ou aparenta algum tipo de 

sentimento positivo e confiante em relação à campanha. Durante toda a sua 

trajetória, desde o momento em que abre mão de sua candidatura, até o momento 

em que se torna vice, sua imagem é utilizada para aliviar as impressões negativas 

que recaem sobre um partido marcado por processos judiciais que resultaram em 

um impeachment e em uma prisão.  

Dessa forma, Manuela é utilizada como um ícone que representa mudança, por 

conta de sua trajetória de lutas, porém, em momento algum, essas características 

são exploradas. E assim, as fotografias não a colocam em primeiro plano, e nem 

mesmo o texto preocupa-se em mencioná-la com mais aprofundamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Minha orientadora sempre me alertou, desde o início da realização da presente 

pesquisa, de que por eu estar inteira e completamente envolvida com o meu objeto 

de pesquisa, a parte das análises seria a mais difícil de ser feita, pois seria preciso 

basear-se em leituras e em fatos, e que, portanto, pudessem ser apontadas e 

descritas. Porém, ao fazê-lo, confirmaram-se as proposições que carreguei durante 

toda a elaboração da pesquisa.  

Ao analisar as publicações digitais feitas por empresas jornalísticas de grande 

expressividade e alcance popular, buscou-se compreender quais estratégias 

midiáticas foram utilizadas para narrar e representar os diferentes momentos vividos 

por candidata Manuela D‘Ávila, ao longo de sua participação no pleito eleitoral de 

2018. Com isso, percebeu-se uma constante utilização de títulos e fotografias 

exaltando o posicionamento político e público para o qual a parlamentar se dirigia, 

durante a sua campanha à presidência.  

Ao passo em que sua candidatura foi sendo ofuscada pelas constantes 

tratativas entre PCdoB e PT para a oficializar Lula como candidato, os títulos e 

fotografias analisados passam a colocar Manuela como personagem secundária na 

narrativa, e suas lutas, imagem e voz são praticamente caladas por completo. Ela 

torna-se, como Haddad brinca, em uma das notícias selecionadas, uma personagem 

―simbólica‖ na campanha. Então, ao tornar-se, de fato, candidata à vice-presidência 

pelo PT, tendo Haddad como candidato à presidência, substituto e aprendiz de Lula. 

A partir daí, a sua imagem é constantemente utilizada para indicar uma mudança na 

constituição de um partido marcado por processos judiciais e escândalos políticos. 

A fotografia de imprensa, nesse sentido, tem um papel fundamental na 

elaboração e transmissão de novos e diferentes significados a partir da leitura de 

cada texto, e observação de cada imagem. É ela quem dá o tom da narrativa, e 

também auxilia na identificação do posicionamento político e editorial de cada 

empresa jornalística, bem como também complementa os textos com diversos 

sentidos de representação que serão lidos e entendidos de maneiras distintas pelo 

público/leitor, mas que em suas escolhas, ou melhor, estratégias midiáticas 

jornalísticas de organização do conteúdo informativo, impingirão seus modos de 

representação sobre os sujeitos. 
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Como já dito anteriormente, a imagem possui um papel muito maior e mais 

complexo do que simplesmente ilustrar um fato. É a partir do seu enquadramento, o 

que o compõe e como cada elemento está posicionado na composição da imagem, 

que se pode ter uma, ou então, diversas leituras sobre um mesmo acontecimento. É 

também através da fotografia que, muitas vezes, as empresas jornalísticas realizam 

um dos processos mais importantes de direcionamento e influência da opinião 

pública, já que desde a sua criação, a função principal de uma fotografia é registrar o 

momento e torna-lo passível de ser visto por muitos outros.  

Dessa forma, da maneira como Manuela é representada ao longo dos 

diferentes momentos do pleito, é perceptível que, enquanto candidata à presidência, 

ainda pelo PCdoB, o foco das manchetes e das fotografias exalta as suas lutas e 

características mais marcantes: o cabelo curto, o rosto de traços marcantes, as 

expressões firmes, o fato de ser uma mulher concorrendo ao cargo e, mais 

importante, o fato de se tratar de uma campanha que tem como foco a promoção de 

mudanças, tanto na forma de pensar, como também de se fazer política. Ao passo 

em que sua candidatura é ofuscada pelas incertezas, sua imagem deixa de ter os 

grandes sorrisos em meio ao povo como marca mais forte, e Manuela passa a ser 

retratada constantemente expressando sorrisos contidos e forçados.  

Por se tratar de uma mulher na política, é impossível não analisar o 

posicionamento e a construção da narrativa feita pela mídia a partir desse ponto de 

referência. Das nove notícias analisadas, com exceção da notícia 1, que é de autoria 

de Gustavo Uribe, e das notícias publicadas pela Gaúcha ZH – que não atribui 

autoria aos textos –, as cinco demais notícias são de autoria de mulheres. Sete 

jornalistas responsáveis por auxiliar na construção da opinião pública a respeito de 

determinada candidata. Sete mulheres que, em parte, por conta dos editoriais de 

cada empresa na qual estão ligadas e, em parte por conta de suas próprias formas 

de perceber o mundo, produzem um jornalismo que não atribui voz e importância 

para a luta de outra colega, mulher, em sua atuação política. 

 Mesmo enquanto candidata à presidência da República, quando o seu nome e 

a sua voz deveriam ser mais importantes do que o restante das informações 

constantes no texto, Manuela não tem seu lugar de fala ao longo do texto, que é 

constantemente invadido pelo ruído causado por Lula. 
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Assim, a representação que se tem de Manuela D‘Ávila, construída a partir das 

notícias analisadas, é a de uma candidata, mãe, mulher e munida de uma história de 

lutas, conquistas e boas práticas políticas, ofuscada por uma série de decisões que 

não levaram em consideração a sua força, enquanto ícone, para seguir adiante com 

a sua candidatura. Ao retirar Manuela da competição, e apostar em Lula, o PCdoB 

deixa claro que não vê em sua candidata a possibilidade de competir com os 

―gigantes‖ que também estavam no páreo à presidência – como Ciro Gomes e 

Bolsonaro (ele, não).  

Portanto, embora não se trate de um estudo de gênero, a presente pesquisa é 

composta por duas mulheres comunicadoras que veem na fotografia um meio de 

transmitir uma mensagem tão, ou até mesmo mais eficaz do que a escrita. Logo, é 

impossível desvencilhar-se dos indicadores que nos levam a pensar que a retirada 

da candidatura de Manuela, e posterior coligação com o PT – mesmo este se 

encontrando em um momento crítico, levando em consideração a opinião pública –, 

leva a crer que as razões para o PCdoB ter tomado tal decisão fora baseado no 

preconceito de que, enquanto mulher e política, Manuela não teria chances. 

Não sou capaz de dizer se essa estratégia fora a escolha errada. Porém, 

acredito que, levando em consideração o momento político vivido pelo país, duas 

coisas eram certas: o povo queria um novo rosto assumindo a liderança do país e, 

além disso, buscavam por uma campanha transparente, honesta, e um 

representante que batalhasse pelas suas vontades. Ao calar a luta e a voz de 

Manuela, protetora das mulheres, dos jovens, do povo trabalhador e da quebra de 

padrões arcaicos na forma de pensar e fazer política, e torna-la subordinada e 

aprendiz dos ensinamentos de Lula, o público/eleitor passa a percebê-la como parte 

de um governo manchado por escândalos políticos e que, portanto, se eleita, não 

seria a porta-voz da mudança que tanto buscavam.  

A opção mais próxima e, por sua vez, mais perigosa também, foi optar por um 

candidato que, durante sua campanha, não explanou sobre seu plano de governo e 

não exaltou, em momento nenhum, o interesse em promover mudanças positivas. 

Sua narrativa fora baseada inteiramente no sentimento de inconformidade que 

estava presente em grande parte da população que, não se vendo representados ou 

incentivados a permanecer ao lado do PT, optaram por Bolsonaro para presidente.  



93 
 

Os resultados comprovam que, embora tenha vencido a eleição, ao contabilizar 

apenas os votos válidos. O percentual de votos nulos das eleições de 2018 foram os 

maiores, desde 1989. Segundo dados obtidos pelo G121, a soma das abstenções, 

votos nulos e brancos passou a marca de 30%. Em Minas Gerais e São Paulo, os 

votos nulos chegaram a 7,4% do total no segundo turno – disputado entre PT e PSL. 

Esse número apresentou um aumento de 60% em relação às eleições de 2014, que 

elegeram Dilma Rousseff para o seu segundo mandato consecutivo. Ao todo, 

estima-se que cerca de 42 milhões de pessoas não escolherem nenhum candidato 

no segundo turno das eleições, pois não se viram representados, nem pelo discurso 

de ódio e ignorância de um, e nem pelas promessas de um mandato que teria como 

mentor, um político até então, preso.  

Se Manuela não tivesse se declarado apoiadora à candidatura de Lula, e ao 

invés disso, tivesse insistido em suas propostas, e ao mesmo tempo, insistido para 

que seu partido investisse nela, talvez os resultados tivessem sido diferentes. Se a 

mídia tivesse deixado de lado, por hora, o seu posicionamento político, por muitas 

vezes ácido, e auxiliasse o eleitor na hora de conhecer os candidatos e fazer a 

melhor escolha, talvez os resultados das votações não tivessem anunciado a vitória 

de um fascista, machista, promotor do ódio e da violência à mulher.  

No entanto, nada disso aconteceu, e Bolsonaro é presidente, e nós, mulheres, 

vivemos diariamente com índices de violência contra nós nunca vistos antes, e cada 

vez maiores e mais assustadores. Cabe a nós, agora, mais do que nunca, resistir e 

promover a mudança que o país precisa. Mudança essa que deve ter como base a 

informação e o conhecimento que um professor e uma mãe poderiam ter 

proporcionado, mas que foram derrotados pelas notícias falsas e um exército de 

desinformados, reprodutores de discursos de ódio, violência e alienação. 

O jornalismo, como um processo de midiatização, colabora, então com as 

representações dos sujeitos e dos fatos que se dão em determinada comunidade, 

espaço e tempo. No entanto, o faz conforme inúmeros interesses particulares, 

empresariais e de linhas editoriais a partir dos modos como apresenta os conteúdos 

informativos lançados ao interesse público e, dessa forma, contribui no modo como 

querem que os fatos e os sujeitos das notícias sejam interprestados e absorvidos. 

                                                             
21

 Fonte: G1. Disponível em < https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-
numeros/noticia/2018/10/28/percentual-de-voto-nulo-e-o-maior-desde-1989-soma-de-abstencoes-
nulos-e-brancos-passa-de-30.ghtml> Acesso em: 05 de novembro de 2019. 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/28/percentual-de-voto-nulo-e-o-maior-desde-1989-soma-de-abstencoes-nulos-e-brancos-passa-de-30.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/28/percentual-de-voto-nulo-e-o-maior-desde-1989-soma-de-abstencoes-nulos-e-brancos-passa-de-30.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/28/percentual-de-voto-nulo-e-o-maior-desde-1989-soma-de-abstencoes-nulos-e-brancos-passa-de-30.ghtml
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