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Resumo 

 

Além de ressaltar características específicas presentes no blog jornalístico, esta pesquisa 

destaca como os jornalistas blogueiros, em posts subjetivos e recheados de opiniões, 

descrevem a relação continuada de apadrinhamento entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva e a primeira presidente mulher do Brasil, Dilma Rousseff, eleita a partir de grande 

apoio do então gestor. Como o tema do gênero feminino na política ainda suscita interesse e 

debate, essa pesquisa cita esse poder que Dilma ganhou e o poder simbólico que Lula 

mantém, embora não mais oficialmente na gestão, levando em consideração, além de sua 

história política, o seu bom trânsito entre os líderes partidários do País.   
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Introdução 

Com aspectos herdados da escrita subjetiva misturados às características imparciais 

às quais precisam estar submetidas os jornalistas, o blog jornalístico ganhou na sociedade 

destaque entre os anos de 1990 e 2000 quando passou a ser ferramenta constante para 

atualização de informações que nem sempre seriam publicadas em jornais. Alguns porque, 

realmente, não renderiam notícias relevantes, outros porque eram opinativos demais e 

revelaria à grande massa opiniões de quem deveria ser apenas isento ao repassar 

informações fidedignas. 

Com o crescimento da ferramenta e a sua relação com o os diversos assuntos do 

cotidiano, a política passou a ser alvo constante das publicações nos blogs jornalísticos. 

Com isso, a campanha presidencial que tinha como um dos postulantes mais fortes uma 

mulher, também não deixaria de ser foco dessas novas ferramentas, assim como a sua 

ascensão ao poder e a sua desenvoltura não receberiam menos atenção dos repórteres que 

mantêm blogs.  
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Com a percepção de que alguns leitores querem saber como anda a desenvoltura da 

presidenta e as suas decisões, ainda que nem todas interfiram diretamente na vida de todos, 

os blogs mantiveram constantes atualizações sobre reuniões, viagens, polêmicas, denúncias, 

Ministérios e tudo o que fosse ligado ao Poder Executivo, assim como a relação da atual 

Presidenta com o ex-presidente, seu maior apoiador.  

Com referências a questões do gênero feminino na política, esse trabalho cita alguns 

posts de jornalistas blogueiros, hospedados em periódicos de grande circulação, para avaliar 

de que maneira esse jornalistas visualizam a gestão de Dilma e a sua intensa proximidade 

com o ex-gestor, assim como as negociações relacionadas à política e à administração que 

passa pelas mãos da presidenta.  

Foram citados trechos postados em referência à Dilma Rousseff com assuntos que 

ressaltam o trato com os seus subordinados, a sua desenvoltura no papel de administradora 

da herança de Lula e a sua postura de aceitar, conforme os textos jornalísticos citados, a 

constante influência do ex-presidente em sua gestão. 

Esse trabalho não vai levantar ou avaliar questões históricas e sociais do papel da 

mulher na sociedade patriarcal e nem das conquistas que as representantes do gênero 

feminino alcançaram ao longo dos anos. O texto cita o sexo feminino na administração 

como a novidade pela qual a sociedade manifestou interesse e que a mídia mantém em 

destaque ao reafirmar constantemente a dureza com que Dilma trata os seus subordinados. 

É a pesquisa um diálogo sobre o blog jornalístico e a cobertura sobre o Governo Federal. 

Também não são referenciados no trabalho a relação da Presidenta com a oposição nem, 

especificamente, com os parlamentares que dão sustentação ao seu governo.  

Blog Jornalístico: histórias de memórias  

Nascidos no início de 2000, os blogs de notícia ganharam importância no cenário 

mundial durante a reeleição do presidente dos Estados Unidos, George Bush. Não eram 

apenas os profissionais da imprensa quem criavam essas ferramentas. Muitos blogueiros 

que tinham acesso a informações de interesse público costumavam postar textos na web, 

embora as características dos blogs produzidos por jornalistas fossem diferenciadas, já que 

a convivência com a estrutura da informação precisa faz parte do cotidiano do profissional.  
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Era início da terceira geração do jornalismo online – divisão apresentada pelo autor 

Palácios ao destacar uma série de características específicas do aparecimento e 

desenvolvimento do jornalismo online no Brasil – quando os blogs passaram a fazer parte 

da estrutura dos jornais. A partir de então, alguns autores passam a destacar uma série de 

aspectos relativos à ferramenta que estava surgindo na época, fim dos anos de 1990, início 

do ano 2000. Um exemplo é a „agilidade sem superficialidade‟, citada por Geraldes (2005). 

Ele diz que essa característica é possível nos blogs jornalísticos porque o leitor é o principal 

supervisor do blog e tem à sua disposição uma ferramenta instantânea para essa supervisão 

e feedback: o espaço para o comentário.  

Outra característica dessa legitimação da informação vem através da citação de 

fontes feita dentro dos posts. Além de usar as ferramentas de editoração de blogs para 

inserir conteúdo na rede, os jornalistas blogueiros utilizam blogs de especialistas em 

determinados assuntos como fontes de informação. Por exemplo: na época do atentado 

terrorista que destruiu o World Trade Center, em 2001, muitas empresas jornalísticas 

utilizaram os blogs de moradores de Nova York que relatavam os acontecimentos relativos 

ao atentado. Durante a Guerra do Iraque, com o nascimento dos warblogs (blogs de guerra) 

como mais um suporte que relatava algo de interesse público, as empresas jornalísticas 

passaram a utilizá-los como fontes de informação.  

Então, ganha força na imprensa a subjetividade, muitas vezes criticada no meio 

jornalístico. Isso porque, muitas vezes, os repórteres tendem a escrever seus posts 

expressando suas opiniões sobre os diversos assuntos. ”O blog personaliza a informação ao 

incluir nela aspectos da personalidade ou da visão do jornalista blogueiro.” (Recuero, 2003, 

p.6). Em forma de crítica, crônica, charge ou mesmo em forma de um simples post diário, 

os jornalistas blogueiros chegam a colocar suas impressões nos textos. Isso não acontece de 

forma inconsciente, mas ao contrário disso, um dos motivos que levam as empresas 

jornalísticas a publicarem blogs de jornalistas é devido ao espaço conquistado pelo 

profissional em determinada área. Isso gera uma confiança no leitor que aceita e até gosta 

da opinião do jornalista, assim como ocorre na coluna jornalística.   

Portanto, a „assinatura‟ dos blogs jornalísticos também é mais uma característica 

que dá credibilidade e confiança ao blog. Os primeiros a postarem em blogs são jornalistas 

conceituados e com experiência comprovada na área, como Ricardo Noblat. Essa confiança 
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depositada no jornalista pelo leitor é também atribuída ao seu blog, indicando, assim, a 

aceitação da ferramenta blog, de sua estrutura e atuação na sociedade como, além de 

veículo de informação, formador de opinião e detentor de audiência. “Assim, os jornalistas, 

embora desempenhem papel importante na legitimação e difusão de temas e prioridades 

políticas, passam a participar de um espaço opinativo mais permeável à interação entre 

emissores e receptores” (Aldé e Chagas 2005). 

No Ceará, um exemplo disso é o Blog do Eliomar. Jornalista com carreira e 

currículo extenso, ele mantém a sua ferramenta há vários anos, colocando, além de notícia 

sobre os fatores sociais, econômicos e políticos da cidade de Fortaleza, inserindo em 

muitos posts suas impressões sobre alguns fatos. O jornalista aproveita o espaço para dar 

detalhes sobre acontecimentos históricos e políticos relacionados a assuntos que estão 

novamente à tona, como as campanhas eleitorais.   

Outra característica inerente aos blogs jornalísticos é a semelhança com a coluna de 

opinião. Quando expõem nos blogs, além de fatos noticiosos, suas opiniões em formato de 

crônicas, artigos, ensaios, charges e outros elementos, o blog jornalístico se insere na 

categoria opinativa do jornalismo, assemelhando-se, assim, com a coluna. (Recuero 2003; 

Schittine 2004; Araújo 2004; Di Luccio 2005). 

 

Os blogs de opinião são um formato jornalístico que ilustra 

esta possibilidade de interação: um espaço mais livre, 

pessoal e descompromissado que, no entanto, muitas vezes 

tem como titulares colunistas respeitados provenientes das 

páginas mais opinativas dos jornais. (ALDÉ E CHAGAS 

2005, p.5). 

 

Artur Vasconcelos de Araújo (2004) lista, ainda, cinco características que levaram 

os jornalistas a aderir à escrita nos blogs. “Como programa de edição”, as ferramentas 

utilizadas para a publicação do blog jornalístico permite a divulgação instantânea de texto e 

fotos, além de ordenar, cronologicamente, os arquivos postados.   O “espaço de discussão” 

que cultiva a interação entre jornalista e leitor também se firma como algo positivo para a 

criação do blog. “Como coleção de links”, os jornalistas podem citar-se uns aos outros 

mediando, assim, as relações entre blogs, jornalistas e leitores. Como “diário”, o blog 

jornalístico também apresenta a visão dos jornalistas sobre determinadas coberturas, 

“expondo fragmentos das informações coletadas, ainda em estado bruto”. Por fim, 
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semelhante à “home page pessoal”, o blog jornalístico assume o papel de coluna, expondo a 

visão do autor nas diversas postagens.  

Dentre as muitas peculiaridades citadas sobre o blog, alguns levantamentos ainda se 

encontram em questão para os autores dessa área, como os valores democráticos que o blog 

representa. Autores como Flávia Di Luccio (2005) citam a democratização ou liberdade da 

informação como uma característica inerente aos blogs, inclusive aos jornalísticos. No blog 

jornalístico, essa democracia se apresenta de duas formas: a liberdade que têm muitos 

jornalistas blogueiros ao escreverem em seus blogs e a oportunidade que têm os leitores de 

exibirem suas opiniões, divergentes ou concordantes. De acordo com Flávia Di Luccio 

(2005, p.56), “a maior liberdade nos blogs jornalísticos vem do fato de os textos escritos 

não terem de passar pelo crivo de um revisor ou de um editor jornalísticos”. Com essa ideia, 

blogueiros, jornalistas e leitores têm a oportunidade de expressar suas opiniões sem 

limitação. Essa liberdade, no entanto, muitas vezes não é de fato real quando se trata de 

blogs hospedados em sites de empresas jornalísticas, pois todo o conteúdo disponibilizado 

nos blogs jornalísticos pode ser retirado da internet pela empresa responsável pelo blog – ou 

ainda pelo jornalista. É, de fato, aceitável que a internet possibilitou a publicação de 

conteúdo que não teria espaço em outras mídias, mas é necessário considerar que alguns 

blogs jornalísticos também fazem parte de empresas jornalísticas, o que torna o blog mais 

um elemento da empresa, estando, por isso, submisso a regras de conduta.  

O blog jornalístico é, sem dúvida, uma ferramenta que aproxima o leitor do 

jornalista, mas não é em todos os momentos que o blog assume um papel democrático na 

sociedade. Como os outros meios de comunicação também não assumem. Sobre esse tema, 

Flávia Di Luccio levanta ainda o questionamento: “Seriam os blogs jornalísticos realmente 

um espaço para a liberdade de expressão, um espaço democrático para publicação sem 

restrições?” (Di Luccio, 2005:57). Questionamentos sobre democracia e liberdade nos blogs 

tornam-se escassos porque os blogs são suportes relativamente novos e que sofrem 

constantes alterações por fazerem parte de sistemas tecnológicos que passam por diversos 

avanços, levando também a modificações de conteúdo. 
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Uma política, dois gêneros 

Com a redemocratização do Brasil, a comunicação e a política começaram a se 

relacionar de uma maneira mais intensa. Isso em 1989, depois de o Brasil passar 29 anos 

sem eleições diretas. Com essa ligação, a mídia começou a divulgar acontecimentos 

referentes ao pleito, tema sobre o qual grande parte da sociedade tem interesse justamente 

porque interfere diretamente na vida da população. Sabe-se, todavia, que essa relação sofreu 

inúmeras alterações com o passar dos pleitos. 

Levando em conta essa relação entre mídia e política, Rubim (1999) cita a ideia da 

“Idade Mídia”, termo que se refere ao momento em que a sociedade passa a ser 

“ambientada” e “estruturada” com a ajuda da comunicação. E o tema eleições presidenciais 

é um dos inúmeros exemplos disso.  

 

A incidência da comunicação não apenas estrutura e ambienta nossa 

singular contemporaneidade, também afeta em profundidade a 

configuração da sociabilidade atual, pois se vê composta e 

perpassada por “marcas” fabricadas pelas mídias, tais como o 

espaço eletrônico, a televivência [convivência mediada por redes] e 

globalização. (RUBIM, 1999. p. 7 e 8). 

 

Então, por meio da imprensa, a sociedade passa a ser informada sobre grande parte 

do que ocorre durante a campanha eleitoral majoritária, assim como o decorrer da 

administração dos gestores – embora neste período pós-eleição, os interesses não sejam 

mais unidirecionais como na época da campanha. Fora as propagandas na TV, rádio e 

internet, além dos eventos partidários, é a mídia que continua construindo parte da relação 

entre os candidatos e o eleitorado e depois da campanha, mantém o cidadão a par de grande 

parte do que ocorre no Poder. Reconhecendo o papel que possuem os meios de 

comunicação na política, Wilson Gomes (2005) chegou a dizer que seria importante algum 

tipo de ferramenta que possibilitasse maior interação da população com a política, que não 

fosse somente a imprensa. 

Sabe-se, no entanto, que com o advento de ferramentas de comunicação de fácil 

acesso na internet, alguns assuntos nem sempre abordados pela imprensa, agora, podem ser 

tratados por quem detém informações, seja ou não jornalista. Isso porque, é fato que, após a 

campanha, não são tantos os canais capazes de garantir com empenho e eficiência que a 

esfera política comunique-se, verdadeiramente e diretamente, com a esfera civil, 
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dispensando o atravessador, representado pelo campo do jornalismo. “Com isso, a 

informação política poderia, enfim, chegar ao público diretamente de um fornecedor que 

era ao mesmo tempo um agente do campo político”. (GOMES, 2005, p.50). 

Apesar desses aspectos, ganha corpo no Brasil a inserção da mulher na política. Um 

dos “elementos simbólicos”, trabalhados pelo autor Luis Filipe Miguel (2000), contido nos 

discursos da então candidata Dilma Rousseff, a “competência feminina”, refletiu durante o 

processo eleitoral o objetivo das mulheres de igualarem-se – trata-se aqui do ambiente 

político – aos homens. Com essas referências é possível perceber o nascimento de um mito 

no qual a sociedade não faz diferença entre a mulher política e gestora e o homem político e 

gestor, o que não pode ser tomado como verdade em todos os ambientes da sociedade. Isso 

se estendeu, então, para o pós-eleição, no Governo Dilma. 

Geralmente distantes do processo político brasileiro, desde o período imperial, eram 

poucas as mulheres que se interessavam pela vida política e eram menores ainda as chances 

do gênero feminino conseguir alavancar candidaturas, principalmente a cargos majoritários. 

Com a redemocratização do País, as mulheres ganharam mais espaço na sociedade – 

levando em conta as lutas sufragistas do sexo feminino ocorridos meados dos anos de 1990 

assim como as influências de países europeus junto a mulheres da classe média – o que tem 

resultado em sutis crescimentos da participação feminina na política também.  

A busca pela construção de uma imagem mais equitativa entre a mulher e o homem, 

não somente na política, mas em outros segmentos da sociedade, nasce a partir de uma 

modernização, com as mudanças das sociedades agrárias para as industriais ou pós-

industriais e que resultaram em avanços econômicos. A autora Simone Bohn (2008) mostra 

essa característica quando discorre sobre a participação da mulher na política brasileira. 

Bohn revela que os processos de modernização da sociedade, causam, além de 

mudanças sociais e econômicas, transformações relacionadas aos sistemas de valores e 

atitudes da população. A partir de então, ocorre a “disseminação de atitudes de tolerância, 

para a mudança da visão tradicional acerca dos papéis destinados a homens e mulheres e, 

em última instância, para a aceitação do princípio da igualdade de gênero”. (BOHN, 2008, 

p.354) 
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Presidência cor de rosa: Dilma em narrações dos blogueiros 

 

Dona do cargo mais importante do País, Dilma Rousseff é uma das personalidades 

mais citadas em blogs Brasil a fora, principalmente nos posts relacionados à política. Com 

os tons opinativos caraterísticos da ferramenta, os jornalistas costumam se referir à gestora 

sempre como política “mão de ferro”, carrasca e autoritária, mas não tiram do estereótipo 

da petista, o caráter de eterna apadrinhada ao qual foi submetida desde que ganhou espaço 

na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Em trechos críticos ou não, os repórteres costumam 

sempre enfatizar essa ligação estreita entre os dois petistas. 

Conforme as narrativas dos blogueiros, assim como de muitos outros jornalistas em 

outros meios de comunicação, todas as grandes decisões relacionadas à gestão e à política 

no Governo Dilma parecem ter sido previamente acertadas com Lula. “É como se a 

transferência do poder se operasse como uma espécie de espólio entre vivos, ou mesmo 

causa mortis, e o poder fosse o objeto transferível à semelhança de um bem particular”. 

(SILVA, 2004,p.146). 

São vários os exemplos em que é possível perceber isso, como no blog É Tudo 

política, que é uma extensão da Sessão Poder da Folha de São Paulo: 

 
Lula também deve ser consultado sobre as mudanças que Dilma 

ainda pretende fazer no Ministério. Essas acomodações são 

consideradas vitais para a articulação da política de alianças do PT, 

da qual o ex-presidente é o principal estrategista. [Blog Tudo é 

Política - Folha de São Paulo - data 01/03/2012] 

 

Embora não mais oficialmente presente no Governo e tendo ficado, em parte, mais 

ausente devido à doença
3
, Luiz Inácio Lula da Silva continuou mantendo, no entanto, sua 

influência nas decisões não apenas políticas, mas nas decisões relacionadas aos desígnios da 

União, como, por exemplo, em relação aos ministros, suas quedas, suas idas e vindas, suas 

defesas. Age ele, conforme os blogueiros que abordaram o assunto, como um detentor de 

um poder simbólico, que, embora nem sempre presente como antes, rege estratégias, 

nomeia líderes – ainda que indiretamente – e serve de apoio e amparo para a Presidenta do 

Brasil. “O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem 

ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, 

crença cuja produção não é da competência das palavras”. (BOURDIEU, 2007, p.15). 

                                                 
3
 Em outubro de 2011, foi detectado no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva um câncer na laringe. Ele 

passou vários meses em tratamento e, relativamente, afastado do Governo e das decisões do PT. 
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Para que essa influência de Lula continue ocorrendo, leva-se em conta, a partir das 

definições apresentadas por Pierre Bourdieu, que são os “subordinados” que realmente 

conferem ao mandatário de um certo poder, essa possibilidade de tomar decisões.  

 

“O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá 

àquele que o exerce, um crédito com que ele o credita, uma fides 

uma auctoritas, que ele lhe confia pondo nele a sua confiança. É um 

poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele 

existe. (...) O kred, o crédito, o carisma, esse não-sei-o-quê pelo 

qual se tem aqueles de quem isso se tem é  um produto do credo, da 

crença da obediência, que parece produzir o credo, a crença, a 

obediência”. (BOURDIEU, 2007, p.188). 

 

 

E, conforme os posts dos jornalistas, essa influência do presidente Lula sobre o 

governo Dilma pode ser percebida em questões mais simples, como retrata Lauro Jardim, 

em seu blog hospedado na Veja Online: 

 

Veja como não é só Paulo Maluf que sai ganhando ao posar de 

amigo de Lula. Mahmoud Ahmadinejad também colheu dividendos 

ontem ao pedir que Lula o ajudasse a conseguir uma audiência com 

Dilma Rousseff. A presidente negou o primeiro pedido de 

Ahmadinejad para um encontro, mas pode mudar de ideia para 

atender ao apelo de Lula. Esperançoso, o iraniano já até cancelou o 

encontro que teria com Michel Temer. [Blog Radar On-line, do 

jornalista Lauro Jardim, post do dia 21/06/2012] 

 

Dono de discursos variados e eloquentes para praças lotadas, Lula, porém, não 

conseguiu passar para sua sucessora sua retórica. Diferente do colega, Dilma é técnica, 

possui palavras mais duras e não costuma emocionar plateias. Isso acaba deixando Lula 

ainda mais presente no imaginário das pessoas – apesar dos escândalos políticos no PT. 

Esse manejo com as palavras, todavia, é elemento importante, segundo Pierre Bourdieu, 

quando se trabalha os desígnios do poder. O autor lembra que, assim como a religião, a arte 

e a ciência, a política também requer uma preparação especial dos seus enunciadores para 

lidarem com o público, “tais como o domínio da linguagem e de uma certa retórica política, 

a do tribunus, indispensável na relação com os profanos, ou do „debater‟, necessário na 

relação entre os profissionais”. (BOURDIEU, 2007, p. 169). 

Levando em conta essa relação e essa postura da presidenta, os jornalistas 

blogueiros, proprietários de uma liberdade que os permite contar ao público trechos sobre 
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os bastidores da política, diferentemente dos periódicos, os blogueiros estendem suas 

postagens inserindo em suas páginas discursos opinativos de terceiros. É o caso do 

jornalista Noblat, um dos jornalistas blogueiros mais antigos do País. Para dar ao público 

uma dimensão ainda maior do que se passa nos bastidores da política e ressaltar a atuação 

de Dilma Rousseff como administradora. Em um dos posts de junho de 2012, o jornalista 

abriu espaço para publicar parte de um artigo do historiador Marco Antonio Villa, do O 

Globo, intitulado „O governo Dilma parece velho‟: 

O governo Dilma Rousseff completa 18 meses. Acumulou fracassos 

e mais fracassos. O papel de gerente eficiente foi um blefe. Maior, 

só o de faxineira, imagem usada para combater o que chamou de 

malfeitos. Na história da República, não houve governo que, em um 

ano e meio, tenha sido obrigado a demitir tantos ministros por 

graves acusações de corrupção. Como era esperado, a presidente 

não consegue ser a dirigente política do seu próprio governo. 

Quando tenta, acaba sempre se dando mal. É dependente 

visceralmente do seu criador. Está satisfeita com este papel. E 

resignada. Sabe dos seus limites. O presidente oculto vai apontando 

o rumo e ela segue obediente. Quando não sabe o que fazer, corre 

para São Bernardo do Campo. A antiga Detroit brasileira virou a 

Meca do petismo. 

Nunca tivemos um ex-presidente que tenha de forma tão cristalina 

interferido no governo do seu sucessor. Lembra o que no México 

foi chamado de Maximato (1928-1934), quando Plutarco Elias 

Calles foi o homem forte durante anos, sem que tenha exercido 

diretamente a presidência. Lá acabou numa ruptura. Em 1935 

Lázaro Cárdenas se afastou do “Chefe Máximo” da Revolução. 

Aqui, nada indica que isso possa ocorrer. Pelo contrário, pode ser 

que em 2014 o criador queira retomar diretamente as rédeas do 

poder e mande para casa a criatura. (...) 

 

Essas características opinativas, semelhantes às da coluna e carregadas de elementos 

da memória e subjetividade, aspectos geralmente distantes da parcialidade jornalística dá ao 

blog ainda mais liberdade para postar aquilo que pensa o repórter e fazer questionamentos 

que não cabem nas notícias dos periódicos, que precisam prezar ao máximo pela 

parcialidade. Outro caso em que Dilma Rousseff é citada como fiel seguidora das decisões 

de Lula foi postado, em dezembro de 2011, no blog de João Bosco, hospedado no O Estado 

de São Paulo:  

Pedido de demissão de Lupi expõe tolerância do Planalto 

A carta de demissão divulgada há pouco pelo ministro Carlos Lupi, 

do Trabalho, pode significar, ao contrário dos ministros que o 

antecederam na queda, a perda da pasta pelo seu partido, o PDT. 

Lupi estava insustentável há muito tempo e a bala que ele dissera 

que precisava ser forte para derrubá-lo, acabou sendo uma bala 

perdida disparada pelo Conselho de Ética da Presidência da 
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República, que recomendou sua saída à presidente Dilma Rousseff. 

Ainda há muita nebulosidade nessa história toda. O que sustentou 

Lupi tanto tempo? O que explica ter debochado do governo sem que 

este reagisse? Por que Dilma teve tanta tolerância com um dos 

casos mais escandalosos surgidos na sua gestão? Essas perguntas 

vinham sendo feitas por tantos quantos estiveram mais envolvidos 

com a novela em que acabou se transformando o episódio do 

ministério do Trabalho. Com a surpreendente decisão da presidente 

Dilma de não acatar a recomendação – e ainda questionar o parecer 

dos conselheiros – foi ressuscitada a suspeita de que ela se submetia 

ao desgaste para atender a um pedido do ex-presidente Lula. (...) 

[Blog do João Bosco – O Estado de São Paulo]. 

 

 

Existem muitos outros temas sobre os quais tratam os jornalistas blogueiros em 

relação ao Governo Dilma, as heranças do amigo Lula e até mesmo a avaliação que o 

eleitorado tem feito da atual gestão. Os assuntos perpassam não apenas o Poder Executivo, 

suas decisões oficiais e as definições de bastidores, mas chegam também ao Congresso 

Nacional e ao que se leva e traz de lá para a Presidência da República, sejam projetos de 

leis, nomes de lideranças, cargos, cobranças, elogios, agradecimentos. Sobre tudo isso 

existem postagens em dezenas de blogs brasileiros hospedados em sites jornalísticos do 

País inteiro. Em grande parte deles, o leitor percebe as várias formas com as quais os 

blogueiros enfatizam essa relação de apadrinhamento entre os dois petistas e poder 

simbólico que reina nessa convivência.  
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Conclusão  

Quando se faz uma análise do que está presente em blogs jornalísticos, percebe-se 

que é um certo poder simbólico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma constante 

na administração da atual Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. As interferências do líder 

petista, as negociações e até sua doença são retratadas pelos blogs jornalísticos como 

questões preponderantes dentro da administração de Dilma Rousseff. A sua postura de 

político e o seu livre acesso aos principais líderes partidários no País se mantêm, apesar de 

não mais estar oficialmente do Poder. 

 Levando em consideração essas questões, os blogs jornalísticos hospedados em 

jornais de grande circulação, que vão além dos periódicos baseados na imparcialidade, têm 

passado ao leitor não apenas as decisões oficiais, os projetos polêmicos, as definições que 

interferem nas questões econômicas, sociais, culturais, ambientais, etc. Eles vão além, ao 

deixarem claro para o leitor o quanto Dilma Rousseff precisa da mão amiga e gestora de 

Luiz Inácio Lula da Silva para manter em ordem a Nação.  

Dispondo das características relacionadas à ferramenta, como „agilidade sem 

superficialidade‟, o „feedback’ dos leitores e a subjetividade, aspectos definidos por autores 

ligados ao jornalismo online, os blogs jornalísticos, embora compostos por notícias, em 

formatos variados, estão recheados de „visões de mundo‟ que possuem os jornalistas. Tanto 

que utilizam a ferramenta para deixar o leitor mais inteirado sobre os bastidores dos 

processos oficiais, sejam eles políticos e administrativos. 

Um traço forte dos blogs jornalísticos que tratam de política é que eles são lidos por 

grande parte das pessoas a quem se referem: os políticos-administradores. É certo que os 

blogs jornalísticos de grande audiência, como os blogs do Noblat e de lLauro Jardim, por 

exemplo, citados nesta pesquisa, possuem em suas listas de audiência centenas de 

deputados, senadores, ministros e gestores que, para se inteirar dos processos político-

administrativos do País, não deixam de conferir o que há na imprensa sobre os bastidores 

dos quais eles mesmos são atores. Prova disso é que é comum a prática de muitos políticos 

enviarem a blogs jornalísticos respostas a determinadas declarações que os envolva.  

Encontra-se, então, com essa pesquisa, a intenção dos jornalistas blogueiros – sem 

levar em conta aqui as relações de proximidade entre fonte e repórter – de mostrar à 

população que existe algo a mais, além do que está sendo retratado nos periódicos que não 
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podem, ou pelo menos não devem, ser compostos por tanta parcialidade. Assumem os 

jornalistas blogueiros o papel de darem algo a mais ao leitor, já que, a partir dos blogs, 

dispõem de possibilidades também a mais que podem ser trabalhadas a partir da opinião, da 

memória e da agilidade que pressupõe a web.  
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