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RESUMO 
O artigo tem por objetivo analisar a construção da imagem pública de Michel Temer a partir 
das representações em duas revistas Veja e Carta Capital. Conceitualmente, entendemos a 
imagem pública (GOMES, 2004; THOMPSOM, 2008; WEBER, 2004, 2009) um apanhado 
de elementos, entre eles as representações (HALL, 2016), elementos visuais, discursos, etc. 
Atentando-nos para o fato de a imagem pública ser contextual, heterogênea e relacional, 
observaremos alguns eixos que ajudam a constitui-la: ações e discursos de/sobre Michel 
Temer; valores e papeis sociais que estão atrelados ao contexto social. O período de análise 
compreende a última semana de agosto e a primeira de setembro de 2016, com quatro 
edições, duas de cada revista.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Michel Temer. Imagem pública. Representação. Impeachment.  
 
ABSTRACT 
The article aims to analyze the construction of the public image of Michel Temer using 
representations in two magazines Veja and Carta Capital. Conceptually, we understand the 
public image (GOMES, 2004; THOMPSOM, 2008; WEBER, 2004, 2009) as a collection of 
elements, among them representations (HALL, 2016), visual elements, speeches, etc. Taking 
into account the fact that the public image is contextual, heterogeneous and relational, we will 
observe some axes that help to constitute it: actions and speeches of / about Michel Temer; 
values and social roles that are linked to the social context. The period of analysis comprises 
the last week of August and the first of September of 2016. 
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Introdução 
 

Após um ano completo do impeachment de Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2017, 

já se pode afirmar que o acontecimento político ficará na memória coletiva e na história do 

país. Não só por ser um procedimento político pouco utilizado, mas pela visibilidade e pelas 

repercussões em torno do governo e da imagem pública dos políticos, do envolvimento do 

Legislativo e do Executivo no processo, da participação da sociedade em manifestações 

contra e a favor, construindo uma polarização muito marcante no contexto brasileiro 

contemporâneo. 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT 2 – Diversidades, processos sociais e comunicacionais. 
2 Bacharel em Ciências Sociais - UFMG; mestranda no Programa de Pós-graduação em Comunicação Social - 
UFMG; lauraantoniolima@gmail.com.  
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Tendo em vista esse cenário, o objetivo deste texto é analisar a construção de uma 

imagem pública de Michel Temer naquele contexto. Entendemos que a imagem pública de 

um sujeito é constituída a partir de um conjunto de representações que emergem em 

diferentes discursos – incluindo os midiáticos. Assim, partimos da ideia de que a mídia 

constrói redes de sentido que atuam na consolidação da imagem pública de um indivíduo. 

Tais sentidos envolvem valores, características, traços que são evidenciados em ações e 

discursos e se agregam a uma face pública, permitindo compreender a inserção de tal sujeito 

no contexto social mais amplo em que se inscreve. 

Dessa forma, o texto está dividido em duas partes. Na primeira, discutimos o papel das 

representações na constituição da imagem pública, construindo uma compreensão desse 

conceito capaz de orientar a análise. Destacamos alguns estudos realizados acerca de 

políticos, os quais trazem contribuições para a realização da análise aqui proposta. É esse 

estado da arte traçado na primeira parte que permite apreender a dimensão relacional, 

multifacetada e contextual da imagem pública, construindo uma grade analítica composta por 

três eixos interligados: a) ações e discursos de Michel Temer; b) ações e discursos de Michel 

Temer: um olhar de outros agentes; c) valores, papéis sociais e a inserção no contexto social. 

É a partir desses três eixos que realizamos a análise de representações que atuam na 

configuração da imagem pública de Michel Temer – realizada na segunda parte do artigo. 

 

1 O papel das representações na construção da imagem pública 

 
A imagem pública de um sujeito, um grupo ou uma instituição é construída a partir de 

um universo de representações que emergem sobre cada um/a em diferentes espaços. Na 

sociedade contemporânea, a mídia pode ser vista como um lugar central na produção de tais 

representações, que se articulam na constituição das imagens públicas. Assim, é preciso 

discutir tais noções, bem como o modo como elas se entrelaçam na constituição de uma grade 

analítica profícua para apreender a construção da imagem pública de Michel Temer durante o 

processo do impeachment – começando pelo conceito de representação. 

 

1.1 Alguns sentidos de representação 

 

Quando falamos em representação, algumas possibilidades vêm à mente: 

representação política, legal, pictórica, midiática. Essas interpretações do substantivo mantêm 

relação com as várias definições que o próprio verbo representar possui. Segundo o 
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dicionário Aurélio3, algumas acepções do termo são: 1) ser a imagem ou reprodução de; 2) 

significar, denotar; 3) desempenhar papel em espetáculo teatral, em filme; 4) reproduzir; 

descrever; 5) desempenhar o papel, as atribuições, a função de. Mas qual o sentido de 

representação que ajuda a compreender a imagem pública? Há dois sentidos principais que 

gostaríamos de destacar aqui: 1) como performance; 2) como universo simbólico. 

 Para compreender a representação como performance, é preciso recuperar algumas 

contribuições de Erving Goffman. Em A representação do eu na vida cotidiana, o sociólogo 

desenvolve a ideia de que “a vida é uma encenação dramática” (GOFFMAN, 1985, p.71) e 

estamos todos/as, portanto, desempenhando e encenando papéis sociais nas diferentes 

interações em que estamos engajados/as. O desempenho de um papel implica a observação de 

direitos e deveres implicados nas ações dos/as agentes – encarnar o papel de mãe de dois 

filhos em casa, por exemplo, é muito diferente do papel de professora em uma sala de aula na 

universidade. Há expectativas sociais que regem a realização de cada um desses papéis na 

vida cotidiana e que direcionam as atitudes dos sujeitos nas interações. 

 Nesse sentido, Goffman usa o termo representação para se referir “a toda atividade de 

um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um 

grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” (GOFFMAN, 

1985, p. 29). Nessas atividades, os sujeitos organizam a fachada que desejam apresentar, ou 

seja, edificam a face visível da encenação, deslocando para o fundo aqueles elementos que 

querem esconder naquela interação. É nesse processo de elaboração e preservação da face, 

assim, que Goffman situa a noção de representação.  

Nesse primeiro sentido, a noção de representação nos ajuda a compreender como a 

organização da fachada por uma figura pública se realiza – o que é feito em inúmeros 

discursos midiáticos. Assim, ao olhar para a performance de Dilma Rousseff narrada nas 

revistas, será possível apreender alguns dos elementos que participam da construção de sua 

imagem pública, tais como os modos de ser e se portar, os papeis atribuídos a ela, bem como 

os valores e características que se destacam.   

O segundo sentido que nos interessa discutir aqui diz respeito à representação como 

um universo simbólico, ou seja, como uma rede de significados que emergem na experiência 

dos sujeitos no mundo.4 Nessa abordagem, devedora das contribuições de Berger e Luckmann 

(1985), a representação é entendida como uma construção que se realiza através da 

                                                             
3 FERREIRA, Aurélio. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3 ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
4 Para uma discussão acerca da centralidade da experiência na construção das representações, cf. Simões, 2010. 
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linguagem. É uma perspectiva, portanto, construtivista, tal como discutido por Stuart Hall 

(2016). 

Hall (2016) distingue três abordagens no estudo das representações: a reflexiva, a 

intencional e a construtivista. A abordagem reflexiva é a que compreende a linguagem como 

mimese da realidade. Através da fala e da escrita, estaríamos refletindo o mundo real na 

íntegra. A crítica de Hall (2016, p.47) é à falta da ideia de signo na abordagem e à falta de 

explicação para nossa compreensão de coisas que não existem, mas sobre as quais podemos 

falar.  

O segundo grupo, que aborda a representação como intencional, credita aos indivíduos 

a intenção ao pensar e falar o real, de modo que cada pessoa se expressaria de forma única. 

As críticas seguem no sentido de que deve haver no mínimo algum senso de 

compartilhamento na linguagem, ou se não, não nos faríamos entender nem entenderíamos 

outras pessoas. Para o autor, cultura pressupõe algum grau de sentidos que sejam coletivos.  

A terceira linha, a construtivista, é a que o autor defende e a que considera tanto o 

mundo material como o mundo simbólico comunicado pelos indivíduos como partes do 

processo de construção de representações. Segundo o autor, 
São os atores sociais que usam os sistemas conceituais, o linguístico e os 
outros sistemas representacionais de sua cultura para construir sentido, para 
fazer com que o mundo seja compreensível e para comunicar sobre esse 
mundo, inteligivelmente para outros (HALL, 2016, p.48). 

 

Essa ideia de representação faz parte do circuito da cultura desenvolvido por Hall 

(2016). O circuito é a concepção da cultura como um processo integrado por vários 

componentes e que tomaria forma na sociedade. Ele foi ilustrado como um círculo composto 

por cinco elementos interligados e que se afetam mutuamente: produção, consumo, regulação, 

representação, identidade. Através desses entrecruzamentos e afetações, estaria constituído o 

processo pelo qual a cultura se materializa na vida cotidiana e na sociedade.  

Assim como Hall coloca, as representações podem ser várias e multifacetadas e não 

conseguimos captar seu sentido de forma completa imediatamente:  
quando falamos de representação, não falamos de algo claro, objetivo e 
identificável, mas, ao contrário, de um fenômeno que, na sua dupla natureza 
(instauração de sentidos, inscrição material), sofre permanentes alterações 
tanto na sua dimensão simbólica quanto nas suas formas concretas de 
manifestação (aparição sensível) (FRANÇA, 2004, p.18).  

 

Dessa forma, entendemos que os sentidos produzidos pelos discursos midiáticos 

conformam representações em torno de Michel Temer – e tais representações, edificadas em 
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espaços diversificados, ajudam a compor uma imagem pública do presidente. Mas que 

sentidos são esses que conformam a face pública de Temer? Ou seja, quais são os elementos 

que instituem uma imagem pública? É o que discutiremos a seguir.  

 

1.2 Discutindo a imagem pública 

 

A imagem pública pode ser compreendida a partir da perspectiva de Wilson Gomes 

(2004), para quem a “imagem pública de um sujeito qualquer é, pois, um complexo de 

informações, noções, conceitos partilhados por uma coletividade qualquer, e que o 

caracterizam. Imagens públicas são concepções caracterizadoras” (GOMES, 2004, p.254). 

Para o pesquisador, “o termo ‘imagem pública’ se refere ao conjunto de características ou 

propriedades estáveis que se reconhece publicamente compondo uma personalidade” (ibidem, 

p. 256). 

John Thompson (2008) também traz a personalidade como um dos elementos através 

dos quais é possível perceber as imagens de homens e mulheres políticos. Ao tratar dos novos 

regimes de visibilidade provenientes dos avanços técnicos e tecnológicos, o autor caracteriza 

a interação mediada (seja por veículos tradicionais, seja pela internet) como uma interação 

que dispensa a co-presença: “Gradualmente, a visibilidade dos líderes políticos e de outras 

pessoas, a visibilidade de suas ações, de seus feitos e, na verdade, de suas personalidades, foi 

desvinculada de sua aparição diante de outras pessoas reunidas na mesma situação espácio-

temporal” (THOMPSON, 2008, p.23). O autor considera que a personalidade e as atividades 

das/os líderes são cada vez mais visibilizadas através da circulação das imagens e discursos 

que alcançam pessoas situadas nos mais diversos locais. E esse alcance diz de algo que é 

público, além de fazer referência a pessoas que almejam ou ocupam cargos públicos.   

A imagem pública alude, assim, à imagem atrelada a algo ou alguém que é público. 

Público no sentido de visível, conhecido ou de interesse da coletividade. Existem imagens 

públicas de pessoas, figuras públicas5, celebridades6, políticos, atletas; e existem imagens 

públicas de instituições, empresas, marcas, governos, países. É a face visível, que está em 

contato permanente com os públicos, que é reportada midiaticamente, que se expõe nas redes 

sociais digitais.  

                                                             
5De acordo com Vera França, figuras públicas são “[...] pessoas que ocupam cargos ou posições que dizem 
respeito à vida coletiva de uma sociedade e, nesse sentido, devem se ater à ideia de bem comum e interesse 
público, necessitando dar transparência às suas ações e delas prestar contas à coletividade” (FRANÇA, 2014, 
p.16-17). 
6 O termo celebridade “Diz de alguém que se torna conhecido por muitas pessoas, reconhecido por aquilo que é 
ou faz, cultuado enquanto uma certa excepcionalidade digna de admiração e reverência” (FRANÇA, 2014, p.19). 
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Ela pode ser constituída por vários elementos: textos, discursos, conversações, opinião 

pública7, imagens, ações e não pode ser vista como única. Pessoas e instituições sempre estão 

em disputa pela imagem que querem projetar. Gomes (2004) aponta que esse jogo é um dos 

mais importantes na atualidade: “Parece até mesmo que todo o complexo jogo de papéis, 

status, posições relativas e valores sociais [...] se resolva no mundo contemporâneo em termos 

do jogo da imagem pública” (GOMES, 2004, p.243).  

O que o autor chama de política da imagem diz respeito justamente a essa competição 

pela produção de imagens e pelo controle sobre essas criações. É preciso ter essa 

complexidade em mente para entendermos por que as imagens públicas não são uniformes, 

homogêneas ou fechadas em si mesmas. Elas são construídas na relação entre os múltiplos 

vetores que participam dessa disputa política ou “competição pela construção, controle e 

determinação da imagem dos indivíduos, grupos e instituições participantes do jogo político” 

(GOMES, 2004, p. 239-240).  

No mesmo sentido de Gomes, Thompson (2008) destaca essa impossibilidade de 

controlar as imagens projetadas: “Embora muitos líderes políticos busquem manejar sua 

visibilidade, eles não podem controlá-la completamente. A visibilidade mediada pode fugir ao 

seu comando e, ocasionalmente, trabalhar contra eles próprios” (THOMPSON, 2008, p.28). 

Para o autor, essa dificuldade surge a partir do momento em que outras pessoas são atingidas 

pela circulação de informações: 

O ambiente de informação é menos controlável no sentido de que, dada a 
proliferação das formas mediadas e das redes de comunicação é muito mais 
difícil para que os atores políticos encubram suas atividades, muito mais 
difícil controlar as imagens e as informações levadas ao domínio público e 
muito mais difícil de prever as consequ�ências dessas aparições e 
divulgações (THOMPSON, 2008, p.36). 

 

É importante ressaltar que imagens públicas podem estar associadas a imagens visuais, 

mas não dependem destas para existirem. Elas são concepções construídas por vários 

elementos, inclusive visuais em alguns casos, mas não necessariamente, segundo Gomes 

(2004). Para o autor, é necessário argumentar nesse sentido, reforçando a independência da 

imagem pública de elementos pictóricos (GOMES, 2004, p.250-1).  

O conceito de imagem pública está associado à outra noção importante quando se 

discute a política da imagem: a de opinião pública. Para Gomes, eles são muitas vezes 

intercambiáveis: “[...] frequentemente substituímos imagem por opinião pública, numa clara 

demonstração de que as fronteiras não são nada definidas” (GOMES, 2004, p. 253), pois 
                                                             
7 O conceito será discutido mais à frente no texto. 
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podem ser pensados como “qualquer conjunto de juízos acerca de causas ou questões” 

(ibidem, p.255). Além disso, a imagem pública também pode ser pensada como fama, renome 

ou reputação, sem grandes prejuízos. Nesse sentido, é preciso esclarecer o que é essencial na 

definição de tal conceito. Para o autor, são três os eixos para pensá-lo: imagens públicas 

fazem parte de e constroem um repertório coletivo; o repertório é público; imagens públicas 

são elementos cognitivos, são concepções.  

Mas como apreender essas imagens compartilhadas coletivamente, que dizem de 

instituições, países, celebridades, políticos? É preciso olhar para os elementos constituidores 

da personalidade, segundo Gomes (2004). Isso significa observar  

propriedades estáveis que estruturam o sujeito, éthe no sentido aristotélico do 
termo, isto é, caráter. Chegamos a definição ou compreensão da 
personalidade [...] porque atribuímos os atos e expressões que vemos a uma 
disposição estável interior, porque as reconhecemos como suas marcas 
duradouras, literalmente, como o seu caráter (GOMES, 2004, p.254). 
 

 

 Não basta observar o que é passageiro, fugaz, específico, anormal. É preciso entender 

as regularidades, o que é habitual, o que se repete nas ações e nas palavras, o que compõe a 

personalidade daquele sujeito, o que compõe o caráter: “conjunto de atitudes, de pensamentos 

e de expressões” (ibidem, p.254) e compreender que “[f]ormar uma imagem é, portanto, 

reconhecer um conjunto de propriedades como características de determinadas instituições e 

atores políticos – um ‘reconhecimento’ que, a bem da verdade, é uma atribuição” (ibidem, 

p.255, grifo do autor).  

Além de observar o que o autor chama de discursos e ações, outro elemento 

importante para captar vislumbres das imagens públicas de atores políticos é o contexto:  
o contexto e as circunstâncias – que funcionam como chave hermenêutica 
para as nossas tentativas de chegar a um juízo sobre a personalidade 
servindo-nos para tanto da observação dos atos e discursos dos sujeitos – 
podem mudar constantemente, gerando novas condições interpretativas, ou 
seja, novas imagens (GOMES, 2004, p.258). 

 

Para nosso trabalho, é fundamental considerar que o contexto de análise é um processo 

de impeachment contra a presidenta Dilma e que, por esse motivo, muitos discursos e ações 

reverberam em torno desse acontecimento – como será discutido em seção posterior deste 

artigo.  

Na intercessão entre estudos comunicacionais e políticos, outra pesquisadora brasileira 

se debruça sobre a temática da imagem pública. Maria Helena Weber afirma que “a Imagem 

Pública será o resultado de disputas simbólicas exibidas ao imaginário coletivo em busca de 
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respostas” (WEBER, 2009, p.12) e também a caracteriza como um processo: “Como 

processo, a constituição da imagem pública é mantida como fator vital à visibilidade e 

reconhecimento de ‘instituições e sujeitos da política’ (partidos, governos, políticos, 

ideologias, governantes)” (WEBER, 2004, p.260). 

A pesquisadora desenvolve uma ideia de que as representações dessas figuras públicas 

envolvem vários elementos, entre eles, “a aparência, o carisma, a teatralização, o espetáculo e 

o simulacro” (WEBER, 2009, p.13) e é consequência de todas as ações orientadas ao fazer 

político, ou seja, ações que façam referência ao trabalho quando eleitos(as). O contexto 

midiático descrito pela pesquisadora é o da sociedade do espetáculo, conceito cunhado por 

Guy Debord (1997)8.  

Maria Helena Weber retoma o conceito de imagem pública sempre numa chave 

agonística, ressaltando o contexto de disputa entre os poderes e entre os atores no jogo 

político: “As práticas políticas ocorrem no espaço de tensões. Neste jogo, as negociações 

estão impregnadas de opiniões, conceitos e representações, que funcionam como senha de 

ingresso nas disputas pelo poder” (WEBER, 2004, p.274). E na confluência de tensões do 

campo, as imagens públicas servem de alguma forma para sustentar discursos e gerar 

visibilidade:  
As disputas e pactos ideológicos, econômicos, eleitorais e conceituais, 
engendrados entre mídia e política abrangem, também, a defesa e a 
imposição de imagens, quando estes embates e acordos se tornam visíveis; 
quando é necessário que a representação das idéias e sujeitos envolvidos 
propicie imagens favoráveis (WEBER, 2004, p.275). 

 

A pesquisadora compreende o processo de formação da imagem pública através da 

seguinte sequência “ações de instituições e sujeitos públicos = informação de interesse 

público = participação da mídia = repercussão pública” (WEBER, 2004, p.262).  

A partir das contribuições aqui resgatadas (GOMES, 2004; WEBER, 2004, 2009; 

THOMPSON, 2008), algumas considerações podem ser feitas acerca da noção de imagem 

pública: enquanto conceito operador não é um conceito fechado, claramente delimitado. Mas, 

através desse panorama, é possível identificar alguns eixos que constroem a noção de imagem 

pública que defendemos neste trabalho:  

                                                             
8 Debord (1997) entende a sociedade contemporânea através de dois eixos: o primeiro eixo faz uma crítica ao 
capitalismo, o qual aliena os sujeitos e falseia a realidade, quando o espetáculo se torna uma expressão dos seres 
humanos; o segundo eixo fala da separação entre o real (autêntico) e a representação, que descaracteriza o 
mundo através da espetacularização da imagem. O espetáculo faria com que não percebêssemos a realidade na 
qual estamos inseridos. Essa perspectiva pode ser criticada por considerar os sujeitos completamente subjugados, 
alienados pelos processos midiáticos.  
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1) a imagem pública é relacional, é construída na interação entre os sujeitos 

públicos e a sociedade, as instituições, os meios de comunicação, outros 

políticos, a família; 

2) a imagem pública não é unívoca, é multifacetada, composta por diferentes 

representações e sentidos; 

3) a imagem pública é contextual, ou seja, é localizada temporal, histórica e 

socialmente. 

 

 

2 Apontamentos metodológicos 

 

No referencial teórico acima construído, destacamos que a imagem pública é 

construída por um conjunto de representações que emergem em diferentes discursos – entre 

estes, os midiáticos. Assim, é na mídia que iremos buscar o material a ser analisado neste 

texto, particularmente, em duas revistas semanais: Veja e Carta Capital. As duas publicações 

apresentam linhas editoriais distintas e podem trazer uma maior diversidade de elementos na 

composição das representações que edificam a imagem pública de Temer. Vale destacar que o 

objetivo não é perceber as diferenças na construção das representações por tais revistas, mas 

apreender as redes de sentido em torno do presidente que são construídas por elas. 

Certamente, conseguiremos alcançar uma imagem pública apenas parcial de Michel Temer, já 

que ela se constitui a partir de inúmeras outras representações que emergem no cenário 

midiático-social. Apesar desses limites, acreditamos que a análise poderá revelar aspectos 

importantes da imagem pública do presidente naquele contexto. 

A coleta procedeu da seguinte maneira: no acervo digital disponibilizado no site das 

revistas, buscamos todas as ocorrências da palavra-chave “impeachment” no período de 29 de 

agosto a 31 de setembro de 2016. A justificativa dessa escolha reside no fato de este período 

compreender a votação final do processo, que culminou na saída de Dilma e na posse de 

Temer, e as repercussões após esse ato final. Além desse mecanismo de busca, observamos se 

outros textos contidos na revista não faziam referência ao processo mesmo sem utilizar a 

palavra e os coletamos também. Assim, são dez edições, cinco de cada revista. 

Separamos o material coletado entre três tipos: editorial, matéria (coluna, entrevista, 

nota) e carta do/a leitor/a. Cada uma das revistas está discriminada abaixo: 

- Carta Capital: 1 editorial, 45 matérias, 1 carta de leitor/a; total 47; 

- Veja: 1 editorial, 35 matérias, 9 cartas de leitores/as; total 45. 
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Após a coleta e a sistematização dos dados, procedemos à análise que procura levar 

em conta os discursos e as ações do presidente, a partir dos quais será possível apreender os 

modos de ser e de portar de Michel, os papeis sociais atribuídos a ele, bem como os valores e 

características que se destacam no processo de impeachment. Isso é apreendido a partir das 

redes de sentido construídas pelas revistas. Assim, a grade analítica que orienta esta 

investigação é composta por três eixos articulados: 

 

a. Ações e discursos de Michel Temer 

Nesse eixo, procuramos perceber: como Temer se posiciona? Como ele fala de si 

mesmo nesse processo? Que ações ele destaca nesse posicionamento? 

 

b. Ações e discursos de Michel Temer: um olhar de outros agentes sobre o presidente  

Nesse eixo, destacamos os discursos e as ações de Temer na perspectiva de outros 

sujeitos. Como ele é posicionada e construída por outros agentes nos textos das revistas? Que 

ações são destacadas por tais agentes na trajetória dele? 

 

c. Valores, papéis sociais e a inserção no contexto social 

Tendo em vista a análise nos dois primeiros eixos, procuramos aqui resgatar quais são 

os valores que se destacam na construção das representações que edificam uma imagem 

pública de Temer – bem como os papéis sociais atribuídos a ele. A partir disso, como refletir 

sobre tal imagem no contexto social contemporâneo? Ou seja, o que as redes de sentido em 

torno de Michel Temer podem revelar acerca da sociedade brasileira? 

 

Acreditamos que essa grade nos permite apreender traços configuradores da imagem 

pública de Temer que se destacaram nas representações construídas por Veja e Carta Capital.  

 

3 Análise 

 

a) Michel Temer em foco: ações e discursos 

  

No momento de sua posse, Michel Temer faz uma declaração sobre o acontecido: 

“Agora as coisas se definiram e é preciso ter muita firmeza. Golpista é quem derruba a 
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Constituição”9, se posicionando contra o discurso de Dilma e ressonando em parcelas da 

população que utilizaram o argumento da legalidade do impeachment e da defesa dos 

princípios constitucionais. Ele esbraveja com a ex-presidenta sobre a constitucionalidade do 

impeachment e dá o recado: “Quem não quer que o governo dê certo declare-se contra o 

governo e saia”10 em tom que não é habitual ao presidente considerado flexível e que “na 

primeira reunião ministerial depois de empossado, [...] falou mais grosso”11.  

Temer também declarou nesse primeiro discurso: “há uma esperança no Brasil”12, a 

esperança de um novo governo que faria diferente do governo de Dilma. Ele se coloca como a 

pessoa adequada para conferir essa esperança e conduzir o país pelo caminho da retomada 

econômica e das reformas políticas, mote do novo Governo. Em discurso posterior na ONU 

ele diz: “Não há democracia sem estado de direito - sem normas que se apliquem a todos, 

inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. E o faz em meio a um 

processo de depuração de seu sistema político”13. É esse argumento de que o processo de 

impedimento além de necessário fará bem ao país, que o agora presidente utiliza no início de 

suas atribuições, afinal é preciso defender seu cargo alcançado.  

Durante as semanas de análise, muita coisa aconteceu ao vice-presidente, mas suas 

falas e ações não são expressivas em volume se comparadas às de Dilma, o que é 

compreensível já que ela era a ré do processo. Mas, em contrapartida, deixa esse eixo de 

análise menos substancioso.  

Na subseção seguinte discorremos sobre outras pessoas falando sobre Temer.  

 

 

b) Michel Temer por outras pessoas  

 

Michel Temer tem uma imagem política construída há um tempo consideravelmente 

maior que o da ex-presidenta e era comumente conhecido como um político de bastidores, 

que fazia o jogo político e as alianças sem ir para os holofotes, “Temer que não é dado a 

confrontos em público”14 

                                                             
9 ESTAMOS..., Carta Capital, 31 de agosto de 2016, online. 
10 SAKATE; PEREIRA, Veja, 07 de setembro de 2016, p.60. 
11 SAKATE; PEREIRA, Veja, 07 de setembro de 2016, p.60. 
12 ESTAMOS..., Carta Capital, 31 de agosto de 2016, online.  
13 Veja essa, Veja, 28 de setembro de 2016, p.40. 
14 PEREIRA, Veja, 09 de dezembro de 2015, p.61. 
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Mesmo assim, o presidente recebe críticas não só pela maneira como se portou durante 

o impeachment, “aparecendo” bastante e não apoiando Dilma, como pelo fato de assumir um 

governo de maneira ilegítima para muitos, que o enquadram da mesma forma que a revista 

Carta Capital como foi discutido em seção de análise anterior: 

 

Presidente sem voto, Michel Temer chefiará um governo autoritário, mas ele 
próprio será o que já é, um mamulengo, prisioneiro de suas próprias 
circunstâncias e do roteiro ditado pelos seus criadores, senhores absolutos 
dos cordéis que movimentam seus passos. Sua pequena margem de manobra 
– pois não é o chefe da maioria parlamentar que decretou o impeachment, 
nem muito menos  um líder popular –, verá, a partir de 31 de dezembro, 
ainda acossado pelo temor das delações premiadas por enquanto contidas, 
seu campo de atuação visivelmente reduzido.15 

 
 Outro discurso que aparece sobre Temer é a possibilidade de ele piorar a 

situação que já era considerada crítica, ao assumir o governo, preocupação da fala a seguir de 

um indígena presente em Brasília durante os momentos finais do processo do impeachment: 

 

Depois que eu ouvi na TV o discurso do Michel Temer, vi que ele não falou 
nada de povos indígenas. Na verdade, ninguém lá falou nada de povos 
indígenas. [...] Tenho esperanças de que não irá acontecer coisas ainda pior 
contra os indígenas e as pessoas que estão sofrendo mais nesse momento, 
como os quilombolas, os negros e as negras, as mulheres.16 

 
O componente de gênero é acionado para diferenciar e diminuir Dilma frente aos dois 

homens políticos que estão na mesma órbita: Lula e Temer. Lula é o carismático, “o lula é um 

ilusionista”17 e bom negociador, qualidades que faltam à ela. Temer, apesar de não acionar o 

carisma, possui maior capacidade de articulação política – e muito de sua indicação à vice se 

deveu ao que ele agregaria à chapa em termos de capital político, “Nunca houve a menor 

necessidade de ficar com raiva de Michel Temer. [...] é o tipo clássico do perfeito ‘gente 

fina’”18 

As ações de Temer na semana inicial de seu mandato envolvem criar as condições 

para as reformas que planejava no plano de governo “Ponte para o futuro”, inclusive sendo 

mais assertivo em suas abordagens, justificadamente segundo Veja: “Temer subiu o tom 

porque sabe que terá dificuldade em se fazer ouvir”19. Mesmo em um cenário de crise, o 

impeachment traz certa vontade de mudança na realidade de cada um(a) e as esperanças no 

                                                             
15 AMARAL, carta capital,  31 de agosto de 2016, online. 
16 MILANEZ, carta capital, 07 de setembro de 2016, online. 
17 BONIN, Veja, 20 de janeiro de 2016, p.17. 
18 GUZZO, Veja, 21 de setembro de 2016, p.102. 
19 SAKATE; PEREIRA, Veja, 07 de setembro de 2016, p.60. 
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governo de Michel existiam, inclusive por ele ser diferente de Dilma e fazer diferente dela: 

“O presidente Temer não fará como a ex-presidente Dilma, que tinha uma base do tamanho de 

um oceano e terminou com um laguinho quase seco”, diz Aloysio Nunes do PSDB20. 

As ações de Michel Temer se referenciam nas ações de Dilma Rousseff, reforçando o 

ponto de que a imagem pública é relacional, política que acabara de deixar o cargo, e as 

imagens precisavam se distanciar para que Temer garantisse o mínimo de governabilidade e 

aprovasse as reformas caras a ele: “se o novo governo conseguir aprovar as reformas e 

retomar o crescimento econômico, esvaziará a principal bandeira petista até agora: a defesa 

das conquistas sociais supostamente ameaçadas pela política de austeridade fiscal”21. O 

período de início do governo de Temer é marcado pelos discursos que exploram a falta de 

apoio do presidente: 

 
A partir de então estará inteiramente à mercê de seus construtores de hoje, 
seus prováveis algozes de amanhã. Por qualquer deslize será defenestrado, 
com ou sem crime de responsabilidade, como foi Dilma Rousseff, pelo 
mesmo Senado que hoje lhe está outorgando o poder a que não tem direito.22 

 

E a necessidade de articulação política como a única saída para o governo de Temer 

que possuía a imagem de até então ser o homem que “maneja todas as alavancas do 

Congresso e da máquina partidária peemedebista”23 e “muito hábil como parlamentar, mas 

incapaz de sentir o pulso do país. É um orador obsoleto com a retórica de centro estudantil de 

1950 e um péssimo político no sentido de apelo ao voto”24 . 

O primeiro evento oficial de Michel Temer ocorreu uma semana após a posse, o dia da 

Independência e contou com algumas quebras de protocolo a fim de diminuir a exposição, 

“precauções que colaboraram para Temer ficar exposto por menos tempo aos olhos da 

plateia”25 e possivelmente evitar os confrontos (vaias incluídas) que ocorreram nos meses 

anteriores: “O presidente seguiu um protocolo de exposição mínima durante a parada militar 

em Brasília, uma tentativa de fugir das vistas e das vaias públicas. Não deu certo, como 

também falhara no Maracanã.”26 Rodrigo Maia, em entrevista à Veja, explica a necessidade 

de o governo se associar à população, “Agora é preciso fazer os ajustes. Do contrário, o 

governo perderá a chance de estabelecer o elo com a sociedade. Ele está se comunicando 
                                                             
20 SAKATE; PEREIRA, Veja, 07 de setembro de 2016, p.61. 
21 ZALIS; LEITE, Veja, 07 de setembro de 2016, p56-57. 
22 AMARAL, carta capital, 31 de agosto de 2016, online. 
23 MATUOKA, carta capital, 09 de setembro de 2016, online. 
24 DIAS, carta capital, 02 de setembro de 2016, online. 
25 BARROCAL, carta capital, 07 de setembro de 2016, online.  
26 BARROCAL, carta capital, 07 de setembro de 2016, online. 
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muito mal, de forma antiquada, mofada, ineficaz”27 e faz um ponto interessante sobre a 

capacidade de imagens públicas se transformarem: 

 
Os contrapontos ao termo ‘golpista’ e à expressão ‘Fora, Temer’ são pífios. 
Surgiu a ideia de divulgar o slogan ‘Bora, Temer’ mas acho horrível. ‘Fora, 
ladrão’, então, é pior ainda. FHC foi um presidente que demonstrou 
capacidade de transformar a imagem de seu governo com uma boa 
comunicação. O mesmo desafio se coloca agora.” “Não é só imagem. [...] 
Michel é preparado, mas precisa trazer para seu círculo quadros que possam 
ajudar a estabelecer esse novo elo com as ruas [Rodrigo Maia]28 

 

 

Em termos de aprovação popular, nem Dilma nem Michel são políticos com 

aprovação elevada, especialmente na fase inicial de governo, a desaprovação de Temer cresce 

e “nas redes sociais da internet, ele desperta hoje mais rejeição do que aquela direcionada à 

petista no auge de protestos a favor do impeachment em 2015”29. Desaprovação explicada 

talvez pelo discurso da falta de legitimidade do projeto político que Temer gostaria de levar 

adiante e não encontra tanto apoio: “Sou contra o Temer no poder porque ele chegou lá com 

uma 'pernada' e quer fazer coisas que não foram vencedoras na eleição de 2014”30. Observa-se 

a disputa simbólica em torno da imagem do atual presidente: ao mesmo tempo em que é visto 

como um bom administrador que irá reparar os erros da gestão de Dilma, também é visto 

como alguém que trapaceou para alcançar o posto que ocupa. Inclusive, Dilma esboça essa 

traição ao compará-lo ao ex-presidente da câmara: “Temer é Cunha e Cunha é Temer”31. 

A mudança na percepção sobre Michel Temer revela que as representações e a 

preopria imagem pública pode sofrer alterações de acordo com o contexto e com estímulos 

por exemplo de um plano de marketing político (GOMES, 2004): Temer passou a ser tratado 

como conspirador. O rompimento foi inevitável.32 

Temer é comparado aos ex-vice-presidentes em relação a sua postura política e recebe 

críticas como as seguintes:  

[...] antes mesmo de ser escolhido como vice, Temer já dava palpites, o que 
é de uma extrema indelicadeza, para dizer o mínimo. Isso mostrava como era 
diferente dos vices anteriores. Marco Maciel, de Fernando Henrique, entrou 

                                                             
27 WEINBERG, M; PRADO, T. Veja,  “Falta elo com as ruas”, 21 de setembro de 2016. 
28 WEINBERG, M; PRADO, T. Veja,  “Falta elo com as ruas”, 21 de setembro de 2016. 
29 BARROCAL, carta capital, 07 de setembro de 2016, online. 
30 BARROCAL, carta capital, 07 de setembro de 2016, online. 
31 PEREIRA, Veja, 21 de setembro de 2016, p.51. 
32 O Temer que ela temeu, Veja, 30 de dezembro de 2015, p.61. 
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mudo e saiu calado. José Alencar foi discreto e tinha uma fidelidade absoluta 
a Lula. Não é o caso de Temer.33 

 

 

 

c) Valores e papeis sociais 

 

Nos eixos anteriores percebemos um presidente empossado defendendo o 

impeachment e se colocando como aquele que “unificaria” o país, arrumaria a casa. Outros 

agentes, ao falar sobre o político criticaram sua falta de lealdade durante o processo para com 

Dilma, destacando as atribuições esperadas de um vice e sua omissão. Mas também, Temer é 

elogiado pela capacidade de articulação e pelo capital político cultivado.  

O fato de ter faltado com Dilma vira uma forte marca na sua imagem pública: “O vice-

presidente da República, Michel Temer, sofre de um problema de transparência. Não há 

dignidade em mergulhar na clandestinidade nos momentos de crise política. Salvo se estiver a 

favor da crise (leia-se golpe)”34. Goffman (2012) nos lembra que a dignidade é um dos 

valores da ordem expressiva que sujeitos em interação procuram manter a fim de preservar a 

fachada, nesse caso, a dignidade de Temer é questionada e com ela, sua fachada de um vice 

leal. 

Em relação ao seu papel exterior às atividades do governo, ele é lembrado como pai e 

marido para receber críticas “Nós, que ainda precisamos nos impor ao mundo forjando uma 

família perfeita que contenha: Um Senhor inescrupuloso, uma esposa silenciada e 

infantilizada e uma criança exposta ao sair da escola – para forjar-nos a família ideal.”35 

Apesar de possuir esses outros papeis sociais, o papel de pai e o de marido, por exemplo, 

aparecem muito menos nas falas de Temer e de outras pessoas falando sobre ele e seu cargo 

como vice ou presidente é destacado. Inclusive a predominância do cargo é destacada aqui  

 
O presidente Michel Temer disse ser ‘pessoalmente’ contra a anistia tentada 
na semana passada no COngresso para os acusados do uso de caixa dois nas 
campanhas. Com todo o respeito, presidente, no cargo que o senhor ocupa 
não há ‘pessoalmente’. Sua pessoa foi revogada, engolida pelo cargo. Dizer-
se ‘pessoalmente’ contra equivale a indicar que o governo deixa. E se o 
governo deixa é porque é ‘institucionalmente’ a favor”36 [grifos nossos] 

                                                             
33 DIAS, carta capital, 02 de setembro de 2016, online. 
34 DIAS, CartaCapital, 16 de março de 2016, p.11. 
35 DIAS, carta capital, 02 de setembro de 2016, online. 
36 TOLEDO, Veja, 28 de setembro de 2016, p.106. 
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As características, os adjetivos que se sobressaem nessa análise e ajudam a constituir a 

imagem pública das duas figuras políticas são relacionados ao momento, explorando a 

contextualidade que é característica ao conceito de imagem pública: em relação aos modo de 

governar, ela aparece como inflexível e sem traquejo político em oposição a Temer que é 

reconhecidamente experiente nos meandros da política.  

Assim como a economia é um valor atrelado a imagem de Dilma, envolve as 

discussões sobre Michel, servindo de argumento a sua posse: “Temer daria alívio aos 

mercados e facilitaria as reformas econômicas, mas também tem potencial para balançar a 

Lava-Jato”37. Depois de algum tempo de governo, porém, a análise é um pouco diferente e só 

a economia não é capaz de agregar valores positivos à imagem do político:  

 

A presidente Dilma, ela assumiu depois de ser eleita, a inflação subiu muito, 
a popularidade dela despencou. Com o Temer não, melhora a economia, cai 
a inflação, a inflação dos pobres tá 2% nos últimos doze meses [...] e nada 
melhora a popularidade. Ele tem uma espécie de efeito Teflon ao contrário, 
nada de bom gruda.38     

 

Foi possível observarmos que as imagens públicas são representações complexas, 

construídas a partir de muitos pontos de vista e de muitas relações comunicativas, que 

incluem os veículos analisados, nosso conhecimento prévio de acontecimentos acionados nas 

reportagens, as falas e discursos de ambos e a maneira como tudo isso aparece significado nas 

próprias reportagens. Além disso, a imagem pública é uma faceta da personalidade de  Michel 

Temer que não é resumido a ela, porém. 

 

4 Conclusão 

A análise que iniciamos neste texto possui caráter preliminar e teve o objetivo de 

analisar as representações do presidente nas duas revistas.  

Os papeis sociais que permeiam as falas analisadas também parecem ser acionados 

desproporcionalmente para Dilma, que é mãe, avó, administradora, inclusive em seus próprios 

pronunciamentos. Apesar de possuir papeis sociais diferentes também, o papel de pai e o de 

                                                             
37 TOLEDO, Veja, 16 de março de 2016, p.98. 
38 Transcrição de: 'Indicadores mostram a economia melhorando', avalia Miriam Leitão. Disponível em: 
<https://globoplay.globo.com/v/6303015/programa/>; acesso em 04 de janeiro de 2018.  
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marido, por exemplo, aparecem muito menos nas falas de Temer e de outras pessoas falando 

sobre ele e seu papel de presidente é destacado.  

As características, os adjetivos que se sobressaem nessa análise e ajudam a constituir a 

imagem pública das duas figuras políticas são relacionados ao momento, justamente a semana 

da votação no Senado. Dilma aparece como corajosa, brava, resistente. Em relação ao seu 

modo de governar, ela aparece como inflexível e sem traquejo político em oposição a Temer 

que é reconhecidamente experiente nos meandros da política.  

Outro apontamento interessante é a presença de argumentos econômicos nas críticas a 

ex-presidenta e nas falas de apoio ao novo governo de Temer. A economia é uma espécie de 

“termômetro” que baliza todos os posicionamentos, sejam contrários ou favoráveis ao 

impeachment, ao governo Dilma e ao governo Temer, e portanto se configura como elemento 

que constitui a imagem pública de ambos. 

Foi possível observarmos que as imagens públicas são representações complexas, 

construídas a partir de muitos pontos de vista e de muitas relações comunicativas, que 

incluem os veículos analisados, nosso conhecimento prévio de acontecimentos acionados nas 

reportagens, as falas e discursos de ambos e a maneira como tudo isso aparece significado nas 

próprias reportagens. Além disso, a imagem pública é diz da personalidade/caráter das figuras 

públicas, ela não é unívoca, é multifacetada, é heterogênea e contextual; ela se constitui como 

um processo. Apesar de apresentar elementos estrategicamente pensados, a imagem pública 

não pode ser controlada, está sempre em disputa. 
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