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RESUMO

Num contexto de ampliação das lutas pelos direitos das mulheres, a sua crescente participação no campo da política não se dá de forma 
harmônica, uma vez que também na política a busca pela igualdade feminina confronta-se com ideais conservadores e patriarcais, especialmente 
na América Latina. A partir dessa hipótese, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a cobertura midiática da ascensão de Dilma Rousseff e Cristina 
Kirchner à presidência, com ênfase nos principais jornais de Brasil e Argentina: Folha de S. Paulo e o Clarín. Após uma análise histórica tanto 
ditaduras e dos movimentos feministas dos dois países, procedeu-se a uma abordagem das categorias de Representação e de Estigma para 
possibilitar que a Teoria do Enquadramento se consolidasse como o eixo teórico norteador da análise. A metodologia da análise de conteúdo (AC) 
centrou-se em quatro períodos de 90 dias cada, dois no momento da eleição de Dilma e Cristina, e outros dois na reeleição. Todas as capas com 
menção a ambas durante esse período foram analisadas, em dois aspectos: localização da menção (manchete, topo, colunas laterais, foto 
principal ou rodapé) e a valência dessas menções (positiva, negativa ou neutra), com descrição qualitativa. Os resultados apontaram que o Clarín 
destinou pouca visibilidade à Cristina, tanto em 2007 quanto em 2011. Em 2007, as menções à Cristina aparecem em 24 capas em noventa dias de 
análise, sendo igual o número de manchetes positivas e negativas (38,2%) e apenas 4 fotos da presidenta (4,4% de menções a ela). As associações 
de Néstor Kirchner, seu marido e então presidente, aparecem quatro vezes durante os três meses analisados e não há menção a ela como 
primeira-dama. Em 2011, os números são semelhantes: 26 capas com menções diretas à presidenta, sendo doze positivas e sete negativas, 
demonstrando um enquadramento razoavelmente equilibrado. Tanto em 2007 quanto em 2011, as fotos que o Clarín selecionou para retratar 
Cristina podem ser consideradas neutras, já que ela aparece como protagonista em posições de liderança. A Folha, ao contrário, enquadra 
Rousseff através do excesso de visibilidade. Em 18 capas de 2010 e em 15 capas de 2014 é possível encontrar mais de uma menção a Dilma na 
mesma capa. Durante os 90 dias analisados em 2010, 52 capas foram publicadas com menções à Dilma e 14 delas possuíam algum tipo de 
imagem. No período da eleição, a maioria (63,2%) possui um conteúdo negativo e a Folha associa 16 vezes (30,7%) a imagem de Lula à imagem de 
Dilma, ele como protagonista e ela coadjuvante da cena, atrás dele. Mesmo na capa da vitória, a foto da capa mostra Dilma cabeça baixa 
enquanto o ex-presidente divide o espaço da edição. As capas de 2010 mostram a construção da representação de Dilma de forma estigmatizada,
ora frágil, ora à sombra de Lula, configurando uma identidade que foi amplamente usada por seus críticos, por vezes chamando-a de “aquela 
mulher do Lula” e levando a outra frase conhecida: “Lula elegeu um poste”. Já em 2014 a Folha publicou um total de 46 capas com menções à ex-
presidenta prevalecendo as manchetes negativas (68,3%), com 28,2% de imagens de Dilma em situações de fragilidade: cabisbaixa, com 
semblante sisudo ou assustado.  Os dados coletados apontam que os dois periódicos possuem formas distintas de operarem o Enquadramento. O 
Clarín trabalha por omissão/silenciamento de Cristina, enquanto a Folha enquadra Dilma por excesso de exposição negativa, com 63,2% dessas 
menções em 2010 e 68,3% em 2014, contra 38,2% negativas de Cristina no Clarín em 2007 e 26,9% em 2011. No pouco espaço destinado a 
Cristina, não há indícios de um tratamento sexista, ao contrário da manutenção do estereótipo de que a mulher ocupa um papel à sombra do 
homem, amplamente reforçado, especialmente em 2010, nas representações de Dilma na Folha. Em comum entre Clarín e Folha, um dado 
relevante: não houve, em qualquer momento, menção à conquista histórica de mulheres na presidência pela primeira vez em seus países.
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