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Acompanhada por milhares de internautas e curtida por 1.447.363 pessoas, a 

página do Facebook da personagem fictícia Dilma Bolada, inspirada na atual presidente 

do Brasil Dilma Rousseff (PT), tornou-se um fenômeno das redes sociais. Criada no 

decorrer das eleições de 2010, a personagem idealizada pelo estudante de publicidade 

Jeferson Monteiro foi premiada nos anos de 2012 e 2013, com o premio Shorty Awards 

(EUA), equivalente ao Oscar das redes sociais na categoria The Best of Social Media 

from Brazil. Diante de tanto sucesso o fenômeno tem incomodado políticos e partidos 

políticos da oposição. As polêmicas que envolvem a personagem fictícia referem-se a 

questões próprias das regras do jogo político em nosso país, tais como: campanha 

eleitoral antecipada, propaganda eleitoral na Internet e relações vinculadas pelo capital 

político. 

Acreditamos que a disputa por capital político é que se coloca como questão 

relevante diante do cenário atual. Cabe lembrar que é da cultura política dominante em 

nosso país eleger candidatos com base nas suas características pessoais, na sua imagem 

pública e no discurso construído em torno de propostas direcionadas à população. 

Segundo esta lógica, dispor de uma personagem fictícia dotada de carisma e 

popularidade ajudaria a angariar votos e simpatia partidária durante o ano todo, na 

medida em que se considera que muitos internautas relacionam a personagem Dilma 

Bolada com a própria Presidente Dilma Rousseff. 

mailto:lilianmuneiro@gmail.com
mailto:merilynescobar@uol.com.br
https://www.facebook.com/DilmaBolada/likes
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Nesse sentido, pretende-se abordar como o humor e a paródia acabam por se 

tornar elementos facilitadores de conhecimento e de reflexão sobre o universo da 

política, considerando assim, questões relacionadas à cultura política brasileira e as 

redes sociais. Nosso objetivo é analisar a página da personagem Dilma Bolada no 

Facebook sob a perspectiva da análise das construções simbólicas presentes no conceito 

de cultura política (ALMOND,1990); recorrendo ao conceito de capital político de 

Pierre Bourdieu (1986) para entender a influência das redes sociais no aumento do 

capital político e no comportamento eleitoral; faremos ainda uso da teoria da paródia de 

Linda Hutcheon (1985) para abordar como o humor, a ironia e a crítica provocam, 

questionam e mediatizam situações do cenário político. O universo de nosso estudo 

restringe-se as postagens publicadas no mês de julho de 2014 que antecede o processo 

eleitoral no Brasil, observando os temas mais frequentes e os possíveis vínculos 

estabelecidos com os internautas.  

 

Redes sociais, cultura politica e capital político  

 

O desenvolvimento da rede mundial de computadores tornou a Internet um 

indispensável meio de comunicação e informação. Essa tecnologia e seus diversos 

formatos comunicacionais alteraram as formas de representação do cotidiano, a 

comunicação, o mercado e a produção da informação. As redes sociais e páginas com 

perfis pessoais como o Facebook deixaram de ser associadas apenas ao perfil pessoal do 

usuário tornando-se uma atividade profissionalizada,  de alta visibilidade,  com prestígio 

para quem os administra e para muitos fonte de renda. Neste sentido, as redes sociais 

assumiram diversos usos e finalidades. Tornaram-se temáticas e especializadas, e 

passaram a ser de interesse do mercado, de grupos empresariais, de partidos políticos e 

dos grandes veículos de comunicação, sendo estes proprietários, patrocinadores ou 

parceiros comerciais.   

No Facebook as atualizações das publicações são frequentes. Geralmente  

respondem e republicam o que está na pauta jornalística atendendo a um público 
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heterogêneo. O emprego das imagens aliadas ao vocabulário de fácil entendimento 

objetiva criar uma atmosfera persuasiva de adesão à ideia proposta e propalada. É 

justamente a dinâmica das publicações e o diálogo entrelaçado aos acontecimentos do 

momento, as piadas e publicações engraçadas sobre notícias, eventos ou sobre a cena 

política, que dão vivacidade aos perfis, pois reforçam subjetividades e o vínculo com o 

leitor. 

Uma questão que se impõe para os estudiosos da comunicação é compreender de 

que forma o discurso exposto nas redes sociais influencia seus leitores. De acordo com 

Raquel Recuero (2009), os aspectos dinâmicos das redes contribuem para a percepção 

da realidade social e dos contextos nos quais os atores estão inseridos. Para a autora, o 

conteúdo simbólico pode influenciar a difusão da informação a partir do momento em 

que se considera que as redes sociais são constituídas de atores sociais, “com interesses, 

percepções, sentimentos e perspectivas” (2009: 117)
1
.  

Sabe-se que o uso da Internet, em especial das redes sociais como espaço 

público de discussão e debates atinge grupos e pessoas de forma rápida e difusa 

repercutindo nos costumes políticos, nas estratégias eleitorais dos partidos que podem 

levar a uma reelaboração das regras institucionais como temos assistido em nosso país. 

Neste cenário, o conceito de cultura política nos auxilia no entendimento da 

participação dos diversos atores da sociedade - cidadãos, políticos profissionais, 

partidos políticos, o Estado, as organizações da sociedade civil, os veículos de 

comunicação de massa, - nas redes sociais, blogs e atividades dessa natureza.  

Sobre o conceito de cultura política, recorremos aos estudos elaborados por 

Gabriel Almond (1990) que investigou o desenvolvimento da democracia e a relação 

entre as instituições sociais e a cultura, numa perspectiva que considera os aspectos 

valorativos, cognitivos e emocionais num cenário político democrático: 

                                                             
1 Para RECUERO (2009: p. 118) os atores são conscientes das impressões que desejam criar e dos valores 

e impressões que podem ser construídos nas redes sociais mediadas pelo computador.  
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“A teoria da cultura política define a cultura nos seguintes quatro pontos: (1) Ela 

consiste em um conjunto de orientações subjetivas relativamente à política numa 

população nacional ou um subconjunto de uma população nacional. (2) Ela tem 

componentes cognitivos, afetivos e avaliativos: ela inclui conhecimentos e crenças a 

respeito da realidade política, sentimentos com relação à politica e adesão a valores 

políticos. (3) O conteúdo da cultura política é o resultado da socialização infantil, da 

educação, da exposição à mídia e de experiências adultas com a estrutura e o 

desempenho social, econômico e do governo. (4) A cultura política afeta a estrutura 

e o desempenho político e governamental; os constrange, mas certamente não os 

determina.” (ALMOND, 1990: p. 143-44) 

 

Almand, em parceria com Sidney Verba, apresentou o conceito de cultura 

política,  associado com as atitudes e orientações dos cidadãos em relação as questões 

do mundo da política: “O termo „cultura política‟ refere-se às orientações 

especificamente políticas, às atitudes com respeito ao sistema político, suas diversas 

partes e o papel dos cidadãos na vida pública” (ALMOND e VERBA, 1989, p. 12). 

Visava-se um conceito capaz de abranger a cultura política de uma nação, o ato de 

compartilhar os valores culturais, símbolos, imagens e discursos que seriam 

componentes endógenos do saber político. Este tipo de conhecimento, a nosso ver, se 

relaciona com o conceito de capital politico elaborado por Pierre Bourdieu. 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu (1998: p. 14-15) ao investigar como a 

produção simbólica acaba por tratar de elementos da cultura, do conhecimento e da 

ideologia produzidas pelas classes sociais, compreendeu como se dá  a produção e a 

reprodução dos símbolos de poder. O campo da política, segundo o autor, organiza-se 

numa competição constante por maior capital, poder, visibilidade e reconhecimento dos 

sujeitos envolvidos naquele campo. O autor define o campo político comparando-o ao 

mercado econômico, caracteristicamente desigual e regido sob a lógica da oferta e da 

procura, no qual, a disputa se faz pela representação no mundo social: 

 

“(...) o campo político é o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes 

que nele se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, programas, análises, 

comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns, 

reduzidos ao status de “consumidores”, devem escolher (...)” (BOURDIEU, 1988:  

p. 164) 
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O campo político apresenta-se como o espaço de convivência mútua e de luta 

entre as forças políticas. Nesta análise, todos os elementos são contabilizados como 

capital ou recurso que se dispõe, como os instrumentos de produção política: a 

comunicação, a posição no interior do campo, a visibilidade, a valorização de 

características pessoais, o tempo de socialização e a interação com os diversos públicos, 

grau de conhecimento da legenda partidária, trajetória político-partidária, identificação e 

simpatia partidária, rede de vínculos e compromissos estabelecidos.  

Nesta abordagem, os partidos políticos são tratados como um produto das 

relações sociais e institucionais, das relações com outros atores políticos, da disputa 

partidária e eleitoral, da dinâmica organizacional, dos espaços em que atuam e dos 

recursos de poder disponíveis (status, prestígio, recursos financeiros e informação). 

Bourdieu chama a atenção para as regras que regem o campo político, em especial 

aquelas que dizem respeito à comunicação, à visibilidade dos atores, aos instrumentos 

de percepção e do acesso aos mecanismos de publicização do discurso político, como 

domínio da linguagem e da retórica política, visto que, estes são produzidos e 

reproduzidos no campo político por profissionais: “que só com a condição de 

possuírem uma competência específica podem entrar com alguma probabilidade de 

sucesso no jogo propriamente político” (BOURDIEU, 1998; p.19) 

A racionalização dos canais de circulação das opiniões e percepções que 

perpassam pelas diversas mídias e outras plataformas comunicacionais como as redes 

sociais acentuam a luta pelo poder simbólico de fazer ver, fazer crer, de dar a conhecer e 

reconhecer para conquistar a adesão dos cidadãos e eleitores. Segundo esta perspectiva, 

a conquista de poder está na produção de ideias e no reconhecimento das mensagens, 

que lhes dão força simbólica e consequentemente capital que podem mobilizar votos, 

confiança, conhecimento, adesão e poder: 

 

“O capital político é uma forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e no 

reconhecimento ou, mais precisamente, nas inúmeras operações de crédito pelas 

quais os agentes conferem a uma pessoa – ou a um objeto – os próprios poderes que 
eles lhes reconhecem.” (BOURDIEU, 1988: p.187-188) 
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O conceito de capital político contribui para a compreensão da produção e de 

acesso aos recursos políticos, pois indica o reconhecimento de possíveis lideranças, 

elementos de popularidade e carisma, adesão a ideias e valores, que são recursos que 

viabilizam a ação política. O que pressupõe uma relação de reciprocidade entre os atores 

envolvidos, pela identidade ideológica, afetividade, relação de troca ou confiança – 

favores, recursos materiais ou de outra natureza. Assim, o capital politico tem como 

base a confiabilidade e o reconhecimento da sociedade e de outros grupos. Segundo 

Bourdieu, o homem político extrai sua força política da confiança que um grupo 

deposita nele: “Ele retira o seu poder propriamente mágico sobre o grupo da fé na 

representação que ele dá ao grupo e que é uma representação do próprio grupo e da 

sua relação com os outros grupos.” (BOURDIEU, 1988: p.188) 

A identificação e o reconhecimento estabelecido apresentam-se como um 

recurso a mais que os partidos políticos precisam lidar. Não é por acaso, atualmente a 

busca e a oferta por perfis de humor político tenham se disseminado nas redes sociais, 

como o Facebook e o Twitter que tratam de conteúdos elaborados para elogiar ou 

denegrir a imagem de candidatos, partidos e programas governamentais
2
. 

A polêmica em questão remete ao marketing político e sua publicização, que 

segundo a Justiça Eleitoral constitui propaganda eleitoral paga e antecipada na Internet. 

Contudo, a pergunta que se faz é: e nos casos quando o perfil de humor político não se 

enquadra nesta atividade ilegal, como é o caso da página no Facebook da personagem 

Dilma Bolada? 

Optamos por analisar o perfil da paródia Dilma Bolada, por ser uma 

manifestação espontânea marcada pela identificação e simpatia partidária de seu criador 

pelo partido (PT) e pela presidente Dilma Rousseff.  O conceito de cultura política nos 

auxilia na composição de um instrumental analítico que abrange a perspectiva simbólica 

                                                             
2 Ver a reportagem de Josie Jeronimo (ISTO É, N° Edição:  2328 Jul.2014) Disponível em 

http://www.istoe.com.br/reportagens/371388_HUMORISTAS+DE+ALUGUEL Acesso em Julho 2014 

http://www.istoe.com.br/reportagens/371388_HUMORISTAS+DE+ALUGUEL
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(as crenças, os valores e as identidades dos diferentes grupos existentes na sociedade) e 

o impacto das construções ideológicas e sua repercussão no campo político. 

 

Paródia e Política: a disputa em torno da personagem Dilma Bolada 

 

Desde a criação da imprensa escrita e do desenvolvimento das formas de artes 

gráficas, o campo político e seu universo sempre foram alvos de representações que 

uniam o humor e a crítica.  Nos canais interativos da Internet, sobretudo nas redes 

sociais, os “memes” políticos, os perfis de humor são formas contemporâneas de 

remeter o leitor a um assunto ou temática presente na agenda pública. Acreditamos que 

a investigação do conceito de paródia nos ofereça uma visão mais ampla para 

entendermos o perfil da personagem Dilma Bolada e as relações entre o humor e a 

política. 

 Para Hutcheon (1985, p.16-17), a paródia apresenta-se como uma representação 

distanciada da realidade, que foi reformulada, repensada e reinventada ao ponto de fazer 

uma inversão irônica do acontecimento que passa a ser narrado de outra forma, e isto, 

provoca o riso. Para a autora, a definição da paródia, além da ironia, englobaria o 

emprego da imitação, da repetição, das diferenças e semelhanças com as características 

pessoais da pessoa “imitada”. O exagero das semelhanças, a crítica e o tom jocoso 

acabariam por atribuir um novo contexto à situação ou realidade apresentada. O que 

provoca o riso oferecendo estímulo à identificação e o reconhecimento da situação e das 

pessoas envolvidas, permitindo ao leitor estabelecer conexões com seus conhecimentos 

e sua memória política.  

Deste modo, o perfil de humor político é capaz de evocar o imaginário do leitor, 

auxiliar na interpretação de fatos, e recontar a seu modo outra história, trazendo assim a 

informação, a opinião, à crítica e a produção de sentidos pela imagem
3
. Sabe-se que a 

                                                             
3 Para Hutcheon(1985), é preciso considerar a relação que se estabelece entre o autor, os leitores e outros 

atores envolvidos e observar como se dá a recepção da mensagem para a compreensão, reconhecimento e 

identificação do enunciado. 
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interpretação da paródia envolve a decodificação da enunciação apresentada, alicerçada 

no contexto social, tal qual uma crônica. O perfil de humor político Dilma Bolada 

insere-se num conturbado cenário de disputa entre duas legendas partidárias conhecidas 

por sua polarização no Brasil, o PT e o PSDB. A pessoa parodiada é a presidente da 

República, que inspira a personagem fictícia doando-lhe sua imagem e algumas de suas 

características pessoais mais conhecidas, como a fama de ser “braba” e corajosa, que 

inspirou a gíria no sobrenome da personagem criada “Dilma Bolada”. 

No perfil Dilma Bolada, que analisamos durante o mês de julho de 2014, período 

dos jogos finais da Copa do Mundo, alguns acontecimentos acabaram por influenciar 

nossa pesquisa. No dia 23 de julho, o criador do perfil disse ter decidido retirar a pagina 

da rede por motivos pessoais e em virtude da proximidade das eleições presidenciais
4
. 

No dia 29 de julho, Monteiro voltou às redes sociais decidido a manter a página e a 

enfrentar as acusações
5
 e o assédio que vinha sofrendo de opositores da presidente 

Dilma Rousseff e de alguns veículos de comunicação
6
. 

Neste período, ficou evidente como a disputa por capital político dá o tom aos 

acontecimentos no período pré-eleitoral, e como o que acontece nas redes sociais se 

incluem nesta disputa. Apesar da pausa foi possível contabilizar durante o mês de julho 

o total de 73 publicações no perfil, parte significativa dedicada aos acontecimentos e 

repercussão da Copa do Mundo 2014, sendo a último post publicado no dia 31 de julho.  

A página da personagem Dilma Bolada destaca num primeiro plano a foto da 

presidente Dilma Rousseff acompanhada de adjetivos e elogios.  É apresentada da 

seguinte forma: “Sou a Rainha da Nação, a Diva do Povo, a Soberana das Américas... 

                                                                                                                                                                                   
 
4 Criador do perfil 'Dilma Bolada' retira página do Facebook do ar (OGLOBO -23/07/2014) 
Disponivel: http://oglobo.globo.com/brasil/criador-do-perfil-dilma-bolada-retira-pagina-do-facebook-do-

ar-13353827#ixzz3ACIXhwqK. Acesso em Julho 2014 
5 Monteiro afirmou em seu perfil no Facebook que a reportagem da Folha S.Paulo: “Criador da 'Dilma 

Bolada' reativa perfil e se torna consultor do PT” (FSP -30/07/2014) não possui conteúdo verídico. 

(https://www.facebook.com/jeferson.monteiro). Acesso em julho 2014. 
6 Criador da 'Dilma Bolada' reativa perfil e se torna consultor do PT (FSP -30/07/2014). Disponível: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/178294-criador-da-dilma-bolada-reativa-perfil-e-se-torna-

consultor-do-pt.shtml. Acesso em Julho 2014. 

http://oglobo.globo.com/brasil/criador-do-perfil-dilma-bolada-retira-pagina-do-facebook-do-ar-13353827#ixzz3ACIXhwqK
http://oglobo.globo.com/brasil/criador-do-perfil-dilma-bolada-retira-pagina-do-facebook-do-ar-13353827#ixzz3ACIXhwqK
https://www.facebook.com/jeferson.monteiro
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/178294-criador-da-dilma-bolada-reativa-perfil-e-se-torna-consultor-do-pt.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/178294-criador-da-dilma-bolada-reativa-perfil-e-se-torna-consultor-do-pt.shtml
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Sou linda, sou diva, sou Presidenta. SOU DILMA!” Verificamos o emprego da ironia, 

característica que define a personagem, situando sua posição de superioridade e 

autoridade em relação aos seus leitores e adversários, que podem ser percebidas nas 

palavras “ Rainha”, “Diva” e “Soberana”, frequentes nas hashtags
7
.  

A autoridade não se restringe apenas aos símbolos do poder político que utiliza 

nas publicações, mas também interpelam pela emoção, ao se comparar a uma grande 

“mãe” (Dilmãe) que é capaz de resolver/atenuar problemas e situações que deixam os 

brasileiros, seus leitores, chateados e irritados como questões relacionadas à corrupção, 

aos resultados negativos dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2014 e os 

boatos negativos contra o governo da presidente Dilma Rousseff (PT). É possível 

observar este comportamento da personagem no trecho abaixo que foi extraído das 

redes sociais: 

“Atenção filhotes!!!Tô de volta pra mandar um recado! Mamãe tá fazendo a Copa 

das Copas Procêis! Tudo Lindo, tudo maravilhoso, todos felizes e a seleção cada vez 

mais perto da conquista do Hexa...Agora, se o Brasil perder, não fiquem tristes! 

Porque o país é nosso, a festa é nossa, os estádios são nossos e quem manda aqui sou 

eu: mando jogar o Blatter e o Valcke no meio da floresta Amazônica... Pego a bola 

que também é nossa...Mando todo mundo pra casa e acabo com a brincadeira! 

Mamãe ama vocês! Bjsss É tudo nosso! Vlw Flws” (facebook.com/dilma bolada 

02/07/14 - NOSSA COPA, NOSSAS REGRAS!!! ÊTA PRESIDENTA 

MARAVILHOSA!!!) 

 

A personagem dispõe de um repertório que remete à nossa identidade, por isso, 

utiliza a linguagem coloquial, muitas vezes com gírias, palavras e frases populares como 

o “procêis”, “valeu” e “falou” da forma como se redige nas redes sociais. É comum que 

os comentários de seus leitores nas publicações ganhem respostas da personagem 

ficticia, sempre com o uso da linguagem coloquial, gírias, o tom jocoso além do 

emprego da ironia. Tal atitude torna a página dinâmica o que aumenta a interação com o 

público-leitor. 

                                                             
7 Trata-se de um recurso das redes sociais para destacar um assunto, tema e informação relevante. Em 

geral são palavras que levam a hiperlinks a sites e mecanismos de buscas, pelas hashtags é possível saber 

se aquele é um dos temas mais comentados do momento. 
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Embora, grande parte das publicações no mês de julho tenham se dedicado à 

Copa do Mundo, as atividades da agenda presidencial de Dilma Rousseff também foram 

divulgadas como o encontro com Vladimir Putin, presidente da Rússia, (14/07), 

Joachim Gauck, presidente da Alemanha, e Angela Merkel, chanceler da Alemanha 

(13/07) , e a reunião dos BRICs
8
 no Ceará (14/07), além de notícias de cunho crítico 

endereçadas aos políticos da oposição em especial ao PSDB. Podemos perceber que a 

identidade da personagem se expressa na oposição aos seus adversários políticos, e é 

amplificada nas expressões utilizadas
9
. Este tipo de estratégia comunicativa acaba por 

fortalecer as legendas partidárias, da então Presidente (PT) e de seu adversário (PSDB).  

No período que analisamos a relação entre futebol e política também foi 

contemplada durante os jogos da Copa. Em geral, os conteúdos remetiam às críticas 

direcionadas às obras e a própria realização da Copa.  Denominada “a Copa das Copas”, 

as publicações utilizaram-se deste evento para ironizar os adversários, referenciar 

alguns programas governamentais, além de mencionar o número da legenda do Partido 

dos Trabalhadores
10

. 

A relação entre futebol e política também foi tema polemizado por críticos e pela 

oposição. A derrota da seleção brasileira foi associada à presidente e seu partido, 

sobretudo depois de Rousseff ter homenageado o jogador Neymar Jr., após sofrer lesão 

grave durante uma partida, com um gesto popularizado pelo jogador: “É Tóis!”. A foto 

                                                             
8 Grupo de países em desenvolvimento formado por Brasil, Rússia, Índia, China, que se destacam no 

cenário econômico mundial. 
9 Dilma Bolada reiterou várias expressões que caíram no gosto de muitos internautas, entre elas:  “a 

tucanada pira no meu requebrado”, “preparada para sambar na cara da tucanada”,” “rala tucanada”, 

“chora adversários”, “o inimigo agora é a tucanada”, “chora Aécio Never”, “êta tucano oportunista”, “ a 

tucanada pira com o meu sucesso”, “block na tucanada”, “vou cortar as asas desses tucanos”.  

 
10 Como observamos neste trecho extraído do perfil humorístico: “Atenção cambada!!! A Copa acabou e 

deixou saudades... E pro desespero do Aécio Never, foi um grande sucesso! (...) Fizemos a Copa das 

Copas e provamos ao mundo que somos capazes. Depois do Mais Medicos, Minha Casa Minha Vida, 

Bolsa Família, Prouni, PAC, FIES, Pronatec, é hora de continuar mudando, de continuar fazendo mais e 

melhor. (...) E se reclamarem, faço mais duas Copas... e ainda pego Bariloche da Argentina, transformo 

em Brasiloche e faço Olímpiadas de Inverno! Mamãe ama vocês!!! 13 bjsssss”. (facebook.com/dilma 

bolada 15/07/14 – A COPA DO MUNDO FOI SÓ O COMEÇO)” 

 

https://www.facebook.com/pages/Joachim-Gauck/133319616699412
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em questão foi solicitada e divulgada pela personagem fictícia e depois replicada pelos 

veículos de comunicação
11

. Cabe destacar que a revista Veja edição 2382, nº 29, de 16 

de julho de 2014, utilizou-se da mesma fotografia para especular se a derrota da seleção 

na Copa iria prejudicar a imagem da presidente nas eleições de 2014. 

 O perfil humorístico preferiu parodiar a capa da revista Veja ao trocar o nome 

da publicação por “InVeja” e a manchete por “Tudo culpa minha! 1 milhão de novos 

empregos, 700 mil de turistas satisfeitos e R$ 30 bilhões injetados na economia 

(14/07/2014).” E assim acrescentou: “A Tucanada e o bonde do recalque pira no 

sucesso da #CopaDasCopas! Beijinho no ombro e que venham as Olimpíadas!”.  O 

tom jocoso e ridicularizador é utilizado para ironizar e parodiar as ações de seus 

opositores elaborando uma outra narrativa. 

 

As críticas aos seus adversários políticos também não passaram despercebidas 

por Dilma Bolada, que vez ou outra, republica notícias de outros veículos de 

comunicação quando o assunto é denúncia de irregularidades de seus opositores. Na 

publicação do dia 20 de julho, a personagem compartilhou reportagem do jornal Folha 

de S.Paulo: “Governo de Minas fez aeroporto em terreno de tio de Aécio”
12

,  e teceu o 

seguinte comentário: 

 “Só faltam dizer agora que o aeroporto que o Aécio Never construiu na fazenda do 

tio dele é culpa minha e do PT... Enquanto alguns fazem aeroportos que são 

elogiados pelos turistas do mundo todo na Copa, outros fazem aeroportos na fazendo 

do titio. Será que vai ter Copa na fazenda do tio do Aécio e a gente não ficou 

                                                             
11

 Dilma homenageia Neymar e faz #tóis a pedido de sua sósia. Disponível em 

http://espn.uol.com.br/post/423843_dilma-homenageia-neymar-e-faz-tois-a-pedido-de-sua-sosia 

07/07/2014 
12 Disponivel em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1488587-governo-de-minas-fez-aeroporto-

em-terreno-de-tio-de-aecio.shtml Acesso em julho de 2014. 

https://www.facebook.com/hashtag/copadascopas
http://espn.uol.com.br/post/423843_dilma-homenageia-neymar-e-faz-tois-a-pedido-de-sua-sosia
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1488587-governo-de-minas-fez-aeroporto-em-terreno-de-tio-de-aecio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1488587-governo-de-minas-fez-aeroporto-em-terreno-de-tio-de-aecio.shtml


 

12 
 

sabendo????? Falo  mesmo, não sou baú! l3js” (facebook.com/dilma bolada 

20/07/14) 

 

Sabe-se que Aécio Neves (PSDB) é um de seus adversários e concorrente nas 

eleições presidenciais de outubro, por este motivo, críticas a ele são comuns nas 

publicações da personagem que costuma responder de forma humorada, irônica e 

jocosa. Dilma termina seu post com beijos que fazem alusão ao número da legenda de 

seu partido. 

Relembramos os ensinamentos de Hutcheon (1985: p.50), há que se considerar 

que o texto paródico exige que o leitor realize as conexões cognitivas que lhe permitam 

associar acontecimentos, forjando sentidos em dois planos que se complementa, o 

primeiro plano com o conhecimento, e num segundo plano o reconhecimento de um 

contexto.  

No caso de Dilma Bolada, o universo do qual se comenta e para o qual se dirige 

é o campo da política, seus atores, formadores de opinião, eleitores e políticos. O 

conteúdo ideológico das mensagens esclarece ao leitor que não há espaço para 

neutralidade e parcialidade quando se pretende estabelecer uma identidade, que se faz 

por oposição, mesmo no âmbito do humor. 

Por fim, as características pessoais da presidente Dilma Rousseff como a postura 

autoritária que Bolada emprega para colocar “ordem” no governo e na nação, o lado 

descontraído que busca ocultar dos holofotes, o papel de mãe e avó, são utilizadas de 

forma exagerada. Ao publicar fotos que parodiam seu dia-a-dia, suas brincadeiras, 

momentos pessoais com um tom de bastidores é o que dá vida e aproxima a personagem 

e a própria presidente de seus eleitores, visto que, em determinadas situações, a imagem 

de uma se confunde com a de outra, sobretudo, quando a verdadeira presidente utiliza 

expressões popularizadas por sua personagem fictícia como o termo “Rousselfie” para 

referenciar as próprias fotos ou “Dilmais” para referir-se a uma atividade 

governamental. Percebe-se assim uma junção entre ficção e realidade.  

 

Considerações Finais 
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A necessidade de novos recursos, estratégias e mecanismos de interação de 

atores do campo político (políticos profissionais e instituições) com cidadãos e eleitores 

transformam os meios de comunicação e plataformas comunicacionais como as redes 

sociais da Internet, em cenário privilegiado das disputas pelo poder político na 

contemporaneidade. Refletir sobre a relação entre o humor, a política e as redes sociais, 

permitiu-nos perceber o envolvimento dos atores políticos e eleitores com o processo 

político eleitoral de uma forma pouco estudada pela ciência politica. 

 A sofisticação das técnicas e recursos comunicacionais empregados nas eleições 

vindouras passam pela apropriação e diálogo com a cultura política de nosso país, seja 

referenciando seus símbolos, personalidades, linguagem, valores, crenças e todo o 

conteúdo cognitivo que integra o que chamamos de memória coletiva ou imaginário 

político. Deste modo, podemos afirmar que a cultura política afeta a estrutura social e 

política e o desempenho dos atores políticos, a ponto de alterar as regras do jogo 

eleitoral. Se considerarmos as pequenas alterações propostas pelo Governo Dilma 

Rousseff, na chamada Minirreforma Eleitoral
13

 (Lei nº 12.891/2013) aprovada pela 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em setembro de 2013, tem como objetivo 

abordar questões trazidas pela profissionalização das campanhas eleitorais (uso de 

pesquisas de opinião, propaganda e publicidade e o marketing político), ao peso dos 

recursos financeiros que dão suporte a estas campanhas, o uso da Internet e das redes 

sociais. 

 Apesar de não conter mudanças significativas, trata do veto à divulgação de 

candidaturas em outdoors e a limitação no formato da campanha, aborda a participação 

dos candidatos na Internet e nas redes sociais, e reafirma a proibição da propaganda 

                                                             
13 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu (25/06/214) que a lei que estabelece a 

chamada Minirreforma Eleitoral no país não valerá para as eleições de outubro deste ano, por ter sido 

aprovada em dezembro de 2013, ou seja, não atende ao princípio da anualidade, que determina que 

mudanças na legislação eleitoral não podem ocorrer menos de um ano antes da data de realização do 

pleito, que ocorrerá em de outubro deste ano.   
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eleitoral antecipada em rádio e TV por políticos quanto à publicidade de seus atos ou 

ofender adversários. 

Sabe-se que o controle e o limite do que é publicado na Internet e seus canais 

interativos é algo complexo, mas é uma realidade que o campo político precisa aprender 

a lidar. O envolvimento dos diversos atores em especial dos cidadãos por meio destes 

canais acabam por facilitar o acesso a informação, ao conteúdo ideológico dos partidos, 

ao conhecimento sobre a política, que apesar de ser fragmentado produz um tipo de 

reflexão cívica sobre questões do mundo político.  

Em nossa investigação podemos observar a polarização ideológica e partidária 

de duas importantes legendas (PT e PSDB), o emprego de seus símbolos, suas 

personalidades e seus temas conflitivos, assim como propostas e programas 

governamentais. A memória política do cidadão é convocada à reflexão à medida em 

que histórias diferentes são contadas por meio de imagens que se repetem e são 

reformuladas para narrar um acontecimento de uma perspectiva engraçada, irônica e 

jocosa. 

O humor mediatiza relações cognitivas complexas que envolvem a cultura 

política, a identidade, as representações, as posições sociais, ou seja, todo um universo 

simbólico que fala sobre a política, seus atores e seu funcionamento. Por este motivo, 

perfis humorísticos com grande popularidade como é o caso de Dilma Bolada passam a 

ser alvo de disputas, afinal, quem consegue controlar estes meios, os instrumentos de 

persuasão, os mecanismos de convencimento, a produção de crenças e valores, detém 

capital político nos termos empregados pelo sociólogo Pierre Bourdieu e tece relações 

de proximidade especialmente com seus leitores. 
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