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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar as fotografias oficiais produzidas pelo 

fotógrafo da presidência Ricardo Stuckert, durante os dois mandatos do 

presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), acreditando que elas foram 

utilizadas como ferramenta importante na construção da imagem pública do 

presidente e de seu governo, assim como na propaganda política, ou Marketing 

político, do candidato (2006) e do presidente Lula. 

Nesse sentido, foi investigado o “circuito social” dessas fotografias públicas: a 

carreira e o trabalho do fotógrafo na presidência; os objetivos e usos da 

fotografia no Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal 

(SICOM); qual a imagem pública de Lula constituída em 158 fotos selecionadas 

do conjunto e as formas de divulgação das fotos oficiais de Stuckert.  

 

Palavras-chaves: Governo Lula – Fotografia – Propaganda Política – Imagem 

pública 
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RESUMEN 

Este documento analiza las fotografías oficiales producidas por el fotógrafo 

presidencial Ricardo Stuckert durante los dos mandatos del presidente Luis 

Inácio Lula da Silva (2003-2010), creyendo que se estas se utilizaron como una 

herramienta importante en la construcción de la imagen pública del presidente 

y del gobierno de él, así como, en la publicidad política, o en el marketing 

político, del candidato (2006) y del presidente Lula. 

En este sentido, se investigó el "circuito social" de estas fotografías públicas: la 

carrera y el trabajo del fotógrafo en la presidencia; los objetivos y los usos de la 

fotografía en el Sistema de Comunicación del Gobierno del Poder Ejecutivo 

Federal (SICOM); cuál es la imagen pública de Lula que consta en las 158 

fotos seleccionadas de todo el conjunto  y las formas de divulgación de las 

fotos oficiales de Stuckert. 

 

Palabras clave: Gobierno de Lula - Fotografía - Propaganda política - Imagen 

pública 
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ABSTRACT 

 

The following paper attempts to analyse the official pictures taken by the 

presidential photographer Ricardo Stuckert  throug Lula´s two presidential terms 

(2003-2010). It's believed that those were used as important tools to the 

construction of the public image of the president and his government.  They 

were also important  for political advertising of Lula as a candidate(2006)  and 

as president.  

Following this Idea, the "social circuit" of those pictures were  

investigated:  the career and  the work of the photographer in the presidency; 

the uses and goals of photography  in the Executive Power Federal 

Government Communication System (known as SICOM in Brazil) as well; wich 

public image of Lula was built with the 158 selected pictures of Stuckert's 

collection and the means of publicizing the official pictures taken by Stuckert. 

 

 

KEY WORDS: LULA´S GOVERNMENT - PHOTOGRAPHY-POLITICAL 

ADVERTISING - PUBLIC IMAGE 

 

 

 



9 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Escrevo esta lista receosa de esquecer alguma pessoa ou instituição que tenha 

contribuído para a finalização de mais uma etapa da minha formação 

profissional e pessoal. Para que isto não aconteça, escrevo meus 

agradecimentos a todos, próximos ou não, que me ajudaram com uma 

informação, uma dica, um gesto carinhoso ou um incentivo a continuar. 

Aos meus pais e irmão pelo apoio financeiro e emocional durante estes quatro 

anos e por toda a minha vida. Amo muito vocês. 

À minha ex-orientadora Mônica Kornis pelo carinho, paciência, dedicação e 

preciosas dicas sobre a estrutura da tese e sua escrita na qualificação. Meus 

agradecimentos sinceros.  

Ao meu atual orientador Marco Aurélio Vannucchi pela paciência, revisão dos 

textos e disposição em ajudar. 

Às professoras Dulce C. Pandolfi e Ana Mauad, da UFF que integraram a 

banca de qualificação, a primeira pelas preciosas sugestões e a segunda por 

compartilhar seus conhecimentos e teorias de análise de fontes fotográficas, 

além do carinho e das importantes sugestões para a estrutura e 

desenvolvimento da tese. 

À CAPES, pela concessão de bolsa de estudo, durante os dois primeiros anos 

do Doutorado.  

À Secretária acadêmica da pós-graduação Daniela Aires e aos funcionários da 

Secretaria da registro acadêmico da FGV, pela paciência e competência em 

gerir tantas atribuições que suas funções demandam. 



10 

 

Ao Instituto Lula por disponibilizar as fotografias do fotógrafo oficial de Lula e 

suas legendas. Especialmente ao funcionário Kleber, que foi bastante solícito e 

atencioso. 

Ao fotógrafo oficial do presidente Lula Ricardo Stuckert pelas duas entrevistas.  

Às amigas e “irmãs” desde a graduação Maíra, Lílian, Carol, Bárbara e Josélia 

pela amizade, passeios divertidíssimos e pelo apoio nos momentos difíceis. 

Principalmente à Maíra, que me ajudou com a revisão dos textos e esteve 

sempre ao meu lado nos momentos de desespero. 

Aos amigos e companheiros de trabalho do Colégio Municipal Joaquim Ribeiro 

Márcia Macrini, Luciana, Alessandra, Márcia Galuzzo, Aírton, Cicília, Fabíola, 

Fátima, Sérgio e Isabel pela revisão dos resumos, palavras de incentivo e pelos 

momentos de desabafo.  

Aos amigos queridos do Pilates Roberto, Flávia, Beth e Neuza pela paciência, 

pelo carinho e pelos momentos de desabafo. Obrigada, Flávia, por me ajudar a 

transcrever as entrevistas e revisar os textos. 

Ao meu amor Marcos Roberto M. de Sá pelo carinho e incentivo, por estar 

sempre presente, pelas revisões de textos e por me fazer muito feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO - p.13 

 

1 - A fotografia pública governamental e a Política de Comunicação nos 

governos Luiz Inácio da Silva (2003-2011) – p.32   

1.1 - A foto oficial de governo como fotografia pública – p. 32 

1.2 – “Pai dos pobres” e “Presidente Bossa Nova” – Semelhanças e 

diferenças na construção da imagem pública presidenciável – p.37 

1.3 -O Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal 

(SICOM) durante os dois mandatos do presidente Lula e o lugar da 

fotografia pública – p.47 

1.4 - A propaganda política governamental: Lula e a construção de sua 

imagem como presidente – p.58 

1.5 - Tensões entre a imprensa e os órgãos de comunicação do governo 

Lula – p.75 

 

2 - O fotojornalista e fotógrafo oficial Ricardo Henrique Stuckert – p. 87 

2.1 – A trajetória de um fotojornalista – p.89 

2.2 – A fotografia como tradição na família Stuckert – p.92 

2.3 - Um fotojornalista na Presidência da República – p.115 

 

3 – A imagem pública de Lula em três atos: no Site, na Imprensa e no Livro 

fotográfico de Ricardo Stuckert – p. 134 



12 

 

3.1 – Analisando as fotografias divulgadas no site da presidência – p. 134 

• Espaço Fotográfico – p.135 

• Espaço Geográfico – p.139 

• Espaço do Objeto – p.145 

• Espaço da Figuração – p.155 

• Espaço das Vivências/Eventos – p.163 

3.2 – Fotos de Ricardo Stuckert na grande Imprensa: uma análise de Veja, A 

Folha de São Paulo e O Globo – p. 167 

a) Perfil editorial e interesses políticos desses três periódicos – p.167 

b) Lula fotografado por Stuckert nessa imprensa – p.177 

 

3.3 – Os 500 dias do governo Lula em fotos – p.198 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – p.222 

 

BIBLIOGRAFIA E FONTES  – p.228 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia desse trabalho surgiu a partir de indagações a respeito de uma 

diversidade enorme de fotografias do então presidente Lula divulgada ao longo 

dos dois mandatos no jornal O Globo.  A observação dessas fotografias indicou 

que seu conteúdo não se resumia aos eventos oficiais da presidência, mas 

também a momentos de intimidade do governante. Até então, um fotógrafo 

oficial não tinha participado tão intensamente da vida política e da intimidade 

de um presidente brasileiro. Essas fotos foram produzidas por Ricardo 

Henrique Stuckert, que foi convidado pelo Secretário de Imprensa e Divulgação 

Ricardo Kotscho, em 2003, a pedido do presidente, para fazer um trabalho de 

divulgação do seu cotidiano através de fotografias, que seriam disponibilizadas 

para o público no site da Secretaria. 

Em uma conversa informal com a autora, Stuckert deu uma série de 

informações sobre si próprio e seu trabalho junto à presidência da República, o 

que contribuiu para aguçar ainda mais o interesse pelo tema. Ele vinha de uma 

família de fotógrafos brasilienses e seu pai foi fotógrafo oficial do presidente 

militar João Figueiredo. A experiência como fotojornalista foi adquirida no 

trabalho para o jornal O Globo e as revistas Isto É, Caras e Veja. Trabalhou 

para a Secretaria de Imprensa nos dois mandatos presidenciais de Lula e 

acompanhava o presidente em todo o tipo de evento, além de viagens, 

comícios e reuniões. O fotógrafo frequentou até mesmo sua residência em 

alguns momentos. Enfim, o cotidiano do presidente, em todas as suas 

dimensões, era o objeto principal a ser fotografado. Suas fotos vieram a 



14 

 

integrar exposições e foram publicadas em livro intitulado “Lula 500 dias em 

fotos”, lançado em 2004.1 

Por outro lado, durante os dois mandatos, o governo Lula investiu 

maciçamente em propaganda política nas diversas mídias. Segundo a 

Secretaria de Comunicação Social (Secom), foram gastos, em média, R$ 2,310 

bilhões por ano com propaganda. Quando Lula tomou posse, em janeiro de 

2003, apenas 499 veículos de comunicação recebiam verbas de publicidade do 

governo federal, enquanto em 2010 o número saltou para 8.094.2 A lista de 

mídias incluiu portais de internet, blogs, comerciais em cinemas, carros de 

som, barcos e publicidade estática, como outdoors e painéis em aeroportos. A 

Secretaria de Imprensa do governo teve nomes de peso do jornalismo 

brasileiro como André Singer, Franklin Martins e Ricardo Kotscho. 

Após essas considerações, é importante explicitar o objetivo dessa tese. 

O presente trabalho busca analisar as fotografias produzidas pelo fotógrafo da 

presidência Ricardo Stuckert, durante os dois mandatos do presidente Luis 

Inácio Lula da Silva (2003-2010), acreditando que elas foram utilizadas como 

ferramenta importante na construção da imagem pública do presidente e de 

seu governo, assim como, na propaganda política, ou seu contemporâneo, 

Marketing político, do candidato Lula (na campanha eleitoral para o segundo 

mandato) e do presidente pela Comunicação Governamental. Essas imagens 

serão muito úteis na investigação da cultura política desse momento político 

brasileiro, ou seja, dos comportamentos políticos individuais e coletivos e de 

 
1Conversa com o fotógrafo Ricardo Stuckert na sede da CBF no Rio, Barra da Tijuca, em 20 de 
maio de 2013.  
2 Matéria “Governo Lula põe publicidade em 8.094 veículos de comunicação”, Folha.com, de 
28/12/2010. Disponível em: <Uolpolitica.blog.uol.com.br>. Acesso em: 20/10/2012. 

http://uolpolitica.blog.uol.com.br/
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seu sistema de representações repleto de normas e valores compartilhados 

pelos atores políticos 

A fotografia tem o papel de protagonista na sociedade contemporânea, 

onde circula em diversas mídias. Levando em consideração sua importância, 

torna-se mais do que necessária a compreensão do “circuito social das 

fotografias”, que envolve três componentes: 1) o fotógrafo, que domina uma 

técnica e tem saberes específicos da sua área, além de servir ou não a um 

grupo; 2) o consumidor ou leitor dessas imagens, sujeito ligado às 

convenções sociais e culturais do contexto histórico no qual se insere e 3) a 

mensagem presente nessa imagem, investida de um sentido, que vai circular 

na sociedade de alguma forma (jornais, revistas, internet, outdoors, etc)3. 

Essa importante fonte para a história é compreendida aqui como 

documento – marca de uma materialidade passada, na qual objetos, pessoas, 

lugares nos informam sobre o passado – e como monumento – algo que 

traduz valores, ideias, tradições e comportamentos contribuintes da formação 

de uma identidade coletiva e de uma memória a ser perenizada para o futuro. 

Por ser um documento-monumento, o historiador não pode ser ingênuo e 

deve ter uma postura crítica, investigando as condições de sua produção, 

seus usos, inclusive políticos4. Sua análise será transdisciplinar, na medida 

em que disciplinas como a Sociologia e a Comunicação Social, por exemplo, 

são muito úteis na investigação dos usos políticos e midiáticos da fotografia 

 
3 MAUAD, Ana Maria. “Através da imagem: Fotografia e História, interfaces”. In: Tempo, 
Revista do Departamento de História da UFF, Rio de Janeiro, Ano 1, nº 2, 1996, p.86. 
4 LE GOFF, História e Memória. Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 2003, p.538 
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pelo historiador.5 Além disso, o olhar deve ter uma dupla atitude, de confiar e 

desconfiar da imagem, e não procurar somente o que se conhece do seu 

período histórico. Confiar é deixá-la falar, entender que ela tem algo a dizer, 

que não se sabe o que seja. Desconfiar é ter consciência de que ela é um 

artifício, algo construído e não uma ilustração de algo maior6.  

 Uma das questões centrais nas discussões dos seus teóricos era, e 

continua sendo, se ela é um espelho fiel, um analogon da realidade. Na 

década de 1960, os estruturalistas se esforçaram em denunciar os efeitos 

ideológicos produzidos pela fotografia. Autores como Pierre Bourdieu 

afirmaram que a câmara escura não é neutra e inocente, mas sim baseada 

em convenções socialmente aceitas como válidas7. Na década seguinte, a 

equipe da revista francesa Cahiers du Cinéma contribuiu para essa denúncia 

de forma virulenta ao atacar as fotos de imprensa. Alain Bergala acusou-as de 

serem “inteiramente controladas, são um simulacro de uma memória coletiva, 

na qual elas imprimem uma imagem de marca do acontecimento histórico, a 

do poder que as selecionou para fazer calar todas as outras”8. Esses autores 

ajudam a desnaturalizar a imagem fotográfica e visualizar que o ato 

fotográfico não é uma reprodução neutra, uma vez que estão implicadas aí 

várias convenções sociais e ideológicas. 

Acredita-se aqui ser fundamental não tomar a visão como um dado natural 

e universal, admitindo assim a especificidade cultural da visualidade. Desse 

 
5 MAUAD, Ana Maria. “Através da imagem: Fotografia e História, interfaces”. In: Tempo, 
Revista do Departamento de História da UFF, Rio de Janeiro, Ano 1, nº 2, 1996, p.07 
6 DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas, São Paulo: Papirus, 1994, p.154 
7 DUBOIS, ibdem, pp.39-40. 
8 BERGALA apud DUBOIS, ibdem, p.41. 
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modo, esse trabalho se identifica com os estudos da Cultura Visual. Suas 

discussões se originam da década de 1970 e, segundo Paulo Knauss, existem 

duas grandes perspectivas de estudo da cultura visual: uma singular, que trata 

da experiência visual da sociedade ocidental na atualidade (marcada pela 

imagem digital e virtual); e outra abrangente, que permite pensar as diferentes 

experiências visuais ao longo da história em diferentes épocas e sociedades. A 

história vincula-se a esta segunda perspectiva.9. Ulpiano Meneses propõe que 

o estudo nesse campo se realize refletindo a respeito de três domínios 

complementares: o visual, o visível e a visão. O primeiro compreende os 

sistemas de comunicação e os ambientes visuais, bem como “os suportes 

institucionais dos sistemas visuais, as condições técnicas, sociais e culturais de 

produção, circulação, consumo e ação dos recursos e produtos visuais”, para 

poder circunscrever a iconosfera, ou seja, “o conjunto de imagens-guia de um 

grupo social ou de uma sociedade num dado momento e com o qual ela 

interage”10. O visível situa-se na esfera do poder, do controle social, é o que 

deve ser visto pela sociedade. Ele faz referência tanto aos dispositivos visuais 

(câmera de vigilância, imagens de satélites, fotos de identificação) de controle 

disciplinar da sociedade contemporânea, quanto aos grupos sociais e 

indivíduos que são representados nas imagens e os que estão á margem 

dessa sociedade (o invisível). Já a visão compreende “os instrumentos e 

 
9 KNAUSS, Paulo. “O desafio de fazer História com imagens. Arte e cultura visual”.  ArtCultura, 
Uberlândia, v. 8, n. 12, p. 97-115, jan.-jun. 2006, p. 108-110 
10 MENESES, Ulpiano T. B. de. “Rumo a uma história visual”. In: MARTINS, José de Souza; 
ECKERT, Cornélia; CAIUBY NOVAES, Sylvia (Org.). O imaginário e o poético nas Ciências 
Sociais. Bauru, SP: EDUSC, 2005, p.35 
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técnicas de observação, o observador e seus papéis, os modelos e 

modalidades do olhar” de uma época.11  

Ariella Azoulay em suas análises sugere uma forma de pensar a 

fotografia. Ela propõe um “contrato civil da fotografia”. Neste o fotografado 

oferece a sua imagem ao fotógrafo e reclama a sua existência. O espectador 

ao capturar e se relacionar com as fotografias por meio do olhar se transforma 

em fiador desse contrato e adquire o dever civil (a “cidadania fotográfica”) de 

interpretar essas imagens. Ele também tem a responsabilidade ética de não 

isolar a fotografia do momento em que ela foi produzida, o que inclui considerar 

situações que mesmo não sendo fotografadas, integram o território da 

fotografia (fotos que não foram produzidas ou foram censuradas).12 

O ato fotográfico é uma prática social, por isso as escolhas políticas e 

vivências sociais (locais que trabalharam, influências e inspirações 

profissionais) dos fotógrafos são determinantes para definir o engajamento do 

seu olhar em algum projeto. Este pode ser de muitas formas: vínculo 

profissional a algum veículo da Imprensa, agência de notícias ou órgão 

governamental, participação em projeto de pesquisa, entre outros. Segundo 

Mauad, o olhar engajado desses profissionais é “delimitado pelas posições que 

(...) ocupam nos espaços sociais e pela prática propriamente fotográfica que 

eles vão adquirindo ao longo da sua trajetória”13. O projeto de Ricardo Stuckert  

 
11 MENESES, Ulpiano T. B. de. “Rumo a uma história visual”. In: MARTINS, José de Souza; 
ECKERT, Cornélia; CAIUBY NOVAES, Sylvia (Org.). O imaginário e o poético nas Ciências 
Sociais. Bauru, SP: EDUSC, 2005, p.38. 
12 AZOULAY, Ariella. The civil contract of photography. New York: Zone Books, 2010, p.89. 
13 MAUAD, “O Olhar Engajado: Fotografia contemporânea e as dimensões políticas da cultura 
visual”, ArtCultura, Uberlândia, v. 10, n. 16, jan.-jun. 2008, pp.36-37. 
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foi a produção de fotografias públicas14 do dia-a-dia do presidente Lula, que 

deram publicidade as suas realizações e também construíram uma memória do 

que aconteceu. 

A contemporaneidade latente do objeto desse trabalho o situa no campo 

de estudos da História do Tempo Presente. A partir da década de 1970, 

intelectuais franceses e de outras partes do mundo, inclusive historiadores, 

passaram a valorizar o acontecimento e atualidade como objeto de estudo e de 

análise. 

É patente entre os historiadores que a história feita por eles, seja da 

Grécia antiga, seja da Segunda Guerra Mundial, está ligada às questões do 

seu tempo e da comunidade à qual pertence. Sendo assim, o tempo presente, 

segundo seus críticos, é o momento no qual o historiador está produzindo seus 

textos, e, por conseguinte esses acontecimentos interferem na sua própria 

concepção de história e o pressionam a revisar a significação que atribui tanto 

ao passado quanto ao presente. A própria ideia de tempo presente remete para 

história em andamento, em processo, logo, os próprios historiadores são 

testemunhas do seu tempo, de seu objeto de análise15.   

Os historiadores franceses ― reunidos ou não em torno do Instituto de 

História do Tempo Presente (IHTP), fundado em 1978 ― argumentam, em sua 

defesa, que o historiador do presente, assim como qualquer historiador que 

honre seu profissionalismo, irá analisar os fatos e fontes com rigor e método, 

não se contentando em descrever ou contar, mas sim em explicar, 

 
14 MAUAD, Ana Maria. “Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica”, Revista 
Brasileira de História da Mídia, v.02, n.02, 2013. 
15 Sobre essa discussão, ver: CHAUVEAU, A. & TÉTARD, Ph. (Org). Questões para a história 
do presente. Bauru: EDUSC, 1999. 
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manifestando com isso seu espírito crítico e cientificidade para analisar 

fenômenos do seu presente cuja gênese se situa sempre a médio ou longo 

prazo.  

O historiador francês Roger Chartier, defendendo os historiadores do 

tempo presente, sustenta argumento importante em seu favor, ao afirmar que:  

“o pesquisador é contemporâneo de seu objeto e divide com os que fazem 

a história, seus atores, as mesmas categorias e referências. Assim, a falta 

de distância, ao invés de um inconveniente, pode ser um instrumento de 

auxílio importante para um maior entendimento da realidade estudada, de 

maneira a superar a descontinuidade fundamental, que ordinariamente 

separa o instrumental intelectual, afetivo e psíquico do historiador e aqueles 

que fazem a história”16. 

 

A história do tempo presente hoje se mostra consolidada e com grande 

vitalidade, como pode ser observado, aqui no Brasil, nas produções históricas 

do Centro de Pesquisa e Documentação (CPDOC), da Fundação Getúlio 

Vargas e de trabalhos acadêmicos produzidos pelo Laboratório de Estudos do 

Tempo Presente (TEMPO), da UFRJ, e do Núcleo de Estudos 

Contemporâneos (NEC), da UFF. Esta vitalidade indica que os historiadores 

atuais não estão ignorando os debates do seu tempo e respondem à demanda 

social por explicação e compreensão dos fatos ― diferentemente dos 

jornalistas, que se limitam a reconstituir os eventos cotidianos que invadem a 

vida do leitor ―, restituindo os fatos em sua duração, buscando compreender o 

porquê da sua evolução até o presente momento.  

 
16 CHARTIER, Roger. “A visão do historiador modernista”. In: Amado, Janaína & Ferreira, 
Marieta de Moraes (Org.), Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1996, p.214 
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Um ponto pertinente de reflexão para a história do tempo presente é 

com referência à documentação. Sobre esta questão, Roger Chartier 

discorre que, apesar das limitações de consulta nos arquivos públicos por 

se tratar de temas recentes, encontramos outros elementos positivos tais 

como “a abundância da produção escrita, sonora, visual e informática 

acumulada pelas sociedades contemporâneas”, além de ser possível ao 

“historiador do contemporâneo de produzir ele mesmo o seu arquivo”.17  

Em sua investigação o historiador do tempo presente conta com 

fontes orais que revelam a complexidade dos mecanismos de tomada de 

decisão e os conflitos entre os diferentes grupos sociais. Com o mesmo 

rigor utilizado na análise de outras fontes, este historiador enfrenta desafios 

― tais como, os esforços de ocultação, falseamentos e os esquecimentos 

dos entrevistados ―, que devem ser encarados de forma crítica e com a 

confrontação dos relatos às fontes escritas. Verena Alberti afirma que a 

entrevista é um documento que traz para o historiador a forma como o 

passado foi apreendido e interpretado por seus personagens. Segundo ela, 

essa fonte é responsável por 

(...) ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas do 

passado por meio do estudo aprofundado de experiências e visões 

particulares; de procurar compreender a sociedade através do indivíduo 

que nela viveu; de estabelecer relações entre o geral e o particular 

mediante a análise comparativa de diferentes testemunhos, e de tomar as 

 
17CHARTIER, Roger. “A visão do historiador modernista”. In: Amado, Janaína & Ferreira, 
Marieta de Moraes (Org.), Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1996, p.215. 
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formas como o passado é apreendido e interpretado por indivíduos e 

grupos como dado objetivo para compreender suas ações18.  

 Para a realização desta pesquisa, foram entrevistados o fotógrafo 

oficial Ricardo Stuckert e jornalistas que integraram a Secretaria de 

Imprensa e Divulgação (SID) e a Secretaria de Comunicação de Governo e 

Gestão Estratégica (SECOM): Nélson Breve, Armando Medeiros e Yolle 

Mendonça.  Outros personagens importantes, que também permitiriam 

investigar os objetivos da produção das fotografias e os usos que foram 

feitos em prol da construção da imagem do presidente e seu governo, não 

aceitaram dar entrevista – Franklin Martins, Ricardo Kotscho, Hélio Campos 

Mello e Regina Echeverria. 

Uma fonte que está na ordem do dia do historiador do presente é a 

Internet, oferecendo abundância de informações e conteúdo, mas que 

também precisa de cuidados pelo cientista social na sua análise. Denis 

Rolland chama a atenção para o fato que os textos “virtuais”, poucas vezes 

assinados, oferecem ao internauta, muitas vezes, “uma história sem 

historiador”. Além disso, “a magia da acessibilidade de dados distantes, 

somada à juventude do meio de informação, prejudica em parte o olhar 

potencialmente crítico”19 O artigo deste cientista social ― que analisa os 

sites dos Ministérios de Relações Exteriores de um conjunto de países, a 

fim de investigar a construção das suas memórias no que concerne a 

eventos históricos importantes, como a Segunda Guerra Mundial ― é um 

exemplo de como esta fonte é profícua nos estudos históricos 
 

18 ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. 3 ed, Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2013, p. 26 
19 ROLLAND, Denis. “Internet e história do tempo presente: estratégias de memória e 
mitologias políticas”. Tempo/UFF, Departamento de História. Rio de Janeiro: 7 Letras/EdUFF, 
vol.8, n°16, 2004, p. 60. 
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contemporâneos quando usada com o cuidado de checar a confiabilidade e 

proveniência das informações vinculadas na rede. 

Uma perspectiva importante para este trabalho diz respeito à 

imprensa, pois se constitui uma importante fonte documental de 

acompanhamento das ações governamentais, além de divulgar as 

fotografias produzidas pelo fotógrafo oficial. Faz-se necessário aqui a 

ressalva de que os meios de comunicação de massa invariavelmente 

"reconstroem" a memória de forma descontextualizada, onde a história 

participa como alegoria do presente – especialmente na 

contemporaneidade que presencia um aumento inexorável de informações 

no mundo globalizado20. A imprensa será encarada “como uma prática 

social constituinte da realidade social, que modela formas de pensar e agir, 

define papéis sociais, generaliza posições e interpretações que se 

pretendem compartilhadas e universais”21. Sendo expressão de relações 

sociais, ela expressa interesses e projetos de diferentes forças sociais, que 

estão em constante embate, e os articula segundo a lógica de interesses de 

seus proprietários, financiadores, leitores e grupos sociais que representa. 

Este veículo de comunicação oferece para essa pesquisa indícios sobre 

comportamentos, crenças e opiniões da população, permitindo assim, 

revelar representações destes atores sociais acerca do governo e da 

pessoa do presidente Lula. Serão analisados neste trabalho três veículos 

 
20CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos: Conflitos Multiculturais da Globalização. 
2ª edição. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. 
21 MACIEL, Laura Antunes. “Produzindo noticias e histórias: Algumas questões em torno da 
relação telégrafo e imprensa – 1880/1920”. In: MACIEL, L. A. (et. al.) (orgs.). Muitas Memórias, 
outras histórias. São Paulo: Olho dágua, 2004, p.12. 



24 

 

da grande imprensa brasileira: a revista Veja, os jornais O Globo e A Folha 

de São Paulo. 

A análise de fontes históricas orais (entrevistas) e visuais (a fotografia) e 

seus usos políticos situam esse trabalho também no campo de estudos 

históricos da Nova História Política. Nela o estudo do político encontra-se 

renovado ao se ocupar da integração de todos os atores, mesmo os mais 

modestos, no jogo político e elegendo as massas como seu objeto central. Seu 

interesse não está voltado para a curta duração, mas para uma pluralidade de 

ritmos que combina o instantâneo e o extremamente lento. Remond afirma que 

há um conjunto de fatos que se sucedem em um ritmo rápido e aos quais 

correspondem datas precisas, mas outros fatos se inscrevem em uma duração 

mais longa - é a história das formações políticas e das ideologias, em que o 

estudo da cultura política, das representações e dos mitos políticos ocupa um 

lugar importante para a reflexão e explicação dos fenômenos políticos, 

permitindo detectar as continuidades no tempo de longa duração22.   

A propaganda política como fenômeno da sociedade e da cultura de 

massas surgiu nas décadas de 1930-40, quando ocorreu, em âmbito mundial, 

um avanço considerável dos meios de comunicação. Os regimes fascistas e o 

stalinismo, nesse período, utilizaram largamente este recurso – e sua influência 

se fez sentir em todo o mundo. Como frisou Maria Helena Capelato, em seu 

estudo comparativo das propagandas políticas varguista e peronista, imagens e 

símbolos circularam por várias sociedades, sendo retrabalhados e adaptados à 

realidades políticas diferentes, mas utilizados na propaganda política com o 

 
22REMOND, René (Org.) Por uma história política. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996. 
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mesmo fim: o de transmitir aos seus receptores um conteúdo carregado de 

uma carga emotiva capaz de obter reações de consentimento e apoio ao 

poder. O conceito propaganda política é usado nesta pesquisa no sentido de 

ato consciente de conquistar opiniões e ações, o que envolve uma forma eficaz 

de atratividade ou magnetismo que configura uma carga emocional específica 

para fins específicos. Segundo Capelato, “neste terreno onde política e cultura 

se mesclam com ideias, imagens e símbolos, define-se o objeto propaganda 

política como um estudo de representações políticas”23.  

A partir do século XX, novas técnicas trouxeram meios poderosos para a 

dramaturgia política: “os meios dos media, da propaganda e das sondagens 

políticas”. Tais técnicas reforçam a produção de aparências, conectam o 

destino dos poderosos à sua imagem pública tanto quanto às suas obras. A 

mise en scène, a criação e manipulação de símbolos é o que Balandier 

vislumbra como “a transformação do Estado em Estado Espetáculo"24. 

Localizada nesse palco, Schartzenberg identifica a “personalização do poder”, 

quando a personagem, no caso, o político, “simboliza a nação, o Estado ou o 

partido”. Ele representa o poder do grupo nele encarnado, é o poder dotado de 

uma face, de uma máscara, é visível por todos. É a vitrine, aquilo que aparece 

para o público de cidadãos, o que os seduz, atrai os olhares do público25. Lula, 

da mesma forma que Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, simbolizou o 

Estado e o Partido, dando uma face pessoal ao poder (o homem do povo, o 

governante carismático). 

 
23 CAPELATO, Maria H. Rolim. Multidões em cena. Propaganda política no varguismo e no 
peronismo. Campinas, São Paulo: Papirus, 1998, pp.34-36. 
24 BALANDIER, Georges. O poder em cena. Brasília: Ed.UnB, 1980, pp.21-23. 
25 SCHWARTZENBERG, Roger-Gérard. O Estado Espetáculo, Ed. Difel, 1978, p.02. 
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Este trabalho não relaciona o conceito de Propaganda Política à simples 

“manipulação” de mentes inocentes ou vítimas do processo, ou uma “via de 

mão única”. É necessário ter em mente a dimensão do consentimento dos 

fotografados e que eles não são, como chama a atenção Barbero, no seu 

estudo sobre a dinâmica comunicacional, “simples decodificadores daquilo que 

o emissor depositou na mensagem, mas também produtores”.26 Os conceitos 

são dinâmicos, sendo assim, têm suas especificidades de acordo com o tempo 

histórico que eles habitam. Não é por acaso que a propaganda política no 

século XXI é nomeada “Marketing político”. 

O Marketing Político veio da área de comunicação e sua aplicação política 

é compreensível ao analisar o contexto sociopolítico atual: um mundo voltado 

para a lógica do mercado. Utilizado em países democráticos, o Marketing 

político, segundo Teixeira, procura "adequar as ações de uma campanha 

eleitoral e/ou de uma contínua comunicação entre o político e seus liderados, 

buscando a melhor eficácia para angariar muitos votos e a efetividade no longo 

prazo, por meio de uma intensa credibilidade". Esse autor complementa sua 

teoria afirmando que a preocupação do Marketing Político se desloca muitas 

vezes do foco político, propriamente dito, para as tendências do momento, 

pois: “o candidato não mais busca, por suas qualidades, conquistar os 

eleitores, e sim acompanha as tendências do ambiente, orientando-se pelas 

informações de acordo com sua visão e ambição política”27. Entretanto, alguns 

autores chamam a atenção para o fato de que o marketing na política pode ser 

 
26 BARBERO, Jesús Martin-. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. Rio 
de Janeiro: Ed. UFRJ, 2003, pp.298-299 
27 TEIXEIRA, Dilma. Marketing Político e Eleitoral: Uma proposta com ética e eficiência. São 
Paulo: Novo Século, 2006, p.21. 
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um instrumento de maquiar e iludir, e que os “marketeiros” ignoram que o 

conceito atual de marketing defende a necessidade de relações sólidas entre 

fornecedor e consumidor, que devem se pautar na confiança e satisfação28  

As fotografias produzidas por Stuckert irão contribuir para a construção 

paulatina do mito político Lula. A socióloga Ada Kesea Bezerra defende que o 

carisma, as habilidades, a saga pessoal e a trajetória política de Lula 

renderam-lhe um capital simbólico acumulado capaz de compor ao longo dos 

anos uma narrativa que o transformou em mito político. Além disso, ela 

investigou como a imagem pública de Lula foi paulatinamente se 

estabelecendo ao longo de sua atuação no cenário político brasileiro e no 

imaginário social de forma mítica, tendo seus atributos pessoais, o marketing 

político e sua utilização na mídia como agentes dessa elaboração29. 

A produção de exposições e a organização de um livro com fotos oficiais 

durante o governo Lula são práticas muito semelhantes ao que ocorreu no 

governo de Getúlio Vargas. Embora seja um período histórico e uma forma de 

governo diferentes, o objetivo de usar a imagem para construir a imagem 

pública do governante e seu governo é o mesmo. Por isso o trabalho de Aline 

Lacerda é muito útil. Ela investigou a trajetória da produção editorial intitulada 

“Obra Getuliana”, que teria a função de divulgar as realizações do governo 

Getúlio Vargas em seu primeiro decênio, o uso da fotografia para propaganda 

política e a construção da imagem pública do presidente e seu governo. 

 
28ALMEIDA, Ivana Carneiro e SETTE, Ricardo Souza. Do Marketing à Política. In: Teoria e 
Pesquisa: Revista de Ciência Política. Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política. Universidade Federal de São Carlos, SP, vol.20, n.01, 2011, p.122. 
29 BEZERRA, Ada Kesea G. O Mito Lula: política, discursos e cenário midiático. Tese de 
doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Campina Grande, PB, 2011, p.11. 
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Segundo ela, o uso de fotos de Getúlio sempre sorrindo na imprensa 

estabeleceu relações, criou afinidades, entre o leitor e seu governante. Além 

disso, a fotografia foi uma forte ferramenta na construção das representações 

míticas em torno do governo e seu chefe30.  

O corpus documental imagético é extenso: são 200.000 fotografias, que, 

até 2016, estiveram disponíveis no site da Secretaria de Imprensa e 

Divulgação da Presidência (o fotógrafo disponibilizou cópias e legendas de 

todas as fotos). Elas cobrem os eventos oficiais externos e internos ao 

Palácio do Planalto e viagens ao exterior com a presença do presidente, no 

período de 2003 a 2010, e estão divididas segundo o critério de datas (dia, 

mês e ano). Foram selecionadas para este trabalho 158 fotos desse extenso 

conjunto e o critério de escolha foi a exemplaridade, ou seja, são 

representativas da totalidade das imagens. Elas foram organizadas em seis 

temáticas: Reuniões políticas e visitas de políticos e celebridades ao 

presidente e D. Marisa; Visitas de populares ao presidente e D. Marisa e seus 

momentos de intimidade; Período do “mensalão”; Programas sociais; Viagens 

e relações externas e PAC e nacionalismo. 

A análise dessas fotografias vai utilizar o método histórico-semiótico 

desenvolvido por Mauad, que já foi utilizado com êxito em vários acervos 

fotográficos, como aquele produzido por Flávio de Barros sobre a revolta de 

Canudos31. O eixo de análise, que dará conta do caráter não verbal da 

 
30 LACERDA, Aline Lopes de. “A “Obra Getuliana” ou como as imagens comemoram o regime”. 
In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.7, n.14,1994. 
31 MAUAD, Ana Maria. ”O Olho da História: análise da imagem fotográfica na construção de 
uma memória fotográfica sobre o conflito de Canudos”. In: Acervo: Revista do Arquivo 
Nacional, vol.6, n.01/02, jan/dez, 1993. 
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fotografia, é a codificação da noção de espaço. Tal noção como suporte da 

análise é fundamental “no sentido de formular categorias de análise que 

permitam a compreensão dos códigos veiculados pela mensagem fotográfica 

e consequentemente das programações sociais de comportamento por eles 

formuladas”, além de possibilitar uma interpretação das escolhas 

efetivamente realizadas no ato fotográfico32. A fotografia, da mesma forma 

que outros sistemas de signos, abriga em si uma forma de expressão e uma 

forma de conteúdo. No plano de expressão percebemos as opções técnicas e 

estéticas do fotógrafo, e no plano de conteúdo a relação dos elementos da 

fotografia com o contexto histórico no qual se insere. Estes planos serão 

analisados separadamente, mas são entendidos aqui como inter-

relacionados. 

A metodologia de análise desse corpus também se inspira em alguns 

trabalhos acadêmicos que elegeram a fotografia como fonte principal. Daniela 

G. Reis analisou a utilização de fotografias pela Assessoria de Imprensa do 

governador Leonel Brizola no Rio Grande do Sul para a construção da 

imagem do governante e suas principais lideranças no episodio da 

“Legalidade”. Sua metodologia de análise imagética observou os elementos 

presentes na foto (personagens, local, objetos, tema e tempo) e a técnica e 

características do fotógrafo33. A autora, em sua dissertação de mestrado, 

analisou as fotografias, charges e desenhos produzidos por integralistas na 

 
32 MAUAD, Ana Maria. “Através da imagem: Fotografia e História, interfaces”. In: Tempo, 
Revista do Departamento de História da UFF, Rio de Janeiro, Ano 1, nº 2, 1996, p.10. 
33 REIS, Daniela Görgen dos. Imagens do poder: As fotografias da legalidade pelas lentes da 
Assessoria de Imprensa do Governo do Estado do Sul. 153 f. Dissertação (Mestrado em 
História) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, 2012. 
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década de 1930 para a sua propaganda política e foram escolhidos eixos 

temáticos a partir da maior incidência de assuntos, personagens e lugares, 

além de analisadas as imagens na imprensa em conjunto com os textos da 

notícia, buscando cortes em suas dimensões, manipulações nas fotos, entre 

outros elementos que indicassem apoio ou crítica à Ação Integralista 

Brasileira34. Aline Lacerda examinou a construção da chamada “Obra 

Getuliana”, que iria descrever através de textos e fotos os primeiros dez anos 

do governo de Getúlio Vargas. Foram analisados o conteúdo imagético das 

fotos, seu enquadramento e cortes no livro e o diálogo entre as imagens na 

página com os textos presentes, a fim de entender o sentido da mensagem 

fotográfica. Além disso, ela procurou investigar a forma como a fotografia era 

produzida nesse momento e os fotógrafos que trabalharam na confecção do 

livro35.  

Esse trabalho está estruturado em três capítulos, que pensados em 

conjunto, buscam analisar o “circuito social” (Produtor – mensagem – 

circulação) das fotografias oficiais do governo Lula (2003-2010), produzidas 

pelo fotógrafo Ricardo Stuckert.  

O primeiro capítulo “A fotografia pública governamental e a Política de 

Comunicação nos governos Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011)” explica o 

que é a fotografia pública e como governantes utilizaram-na com fins de 

divulgação da sua imagem pública e sua propaganda política. Dois 

presidentes apresentam semelhanças e diferenças na forma de usar essas 

 
34 BULHÕES, Tatiana da Silva. Integralismo em foco: Imagens e propaganda política. Rio de 
Janeiro: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 2012. 
35 LACERDA, Aline Lopes de. “A “Obra Getuliana” ou como as imagens comemoram o regime”. 
In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.7, n.14, 1994. 
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imagens com o presidente Lula (ele mesmo cita esses governantes 

exaustivamente): Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e por isso serão 

comparados a ele. Além disso, será examinada a estrutura do Sistema de 

Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (SICOM), suas 

mudanças ao longo dos dois mandatos, os conflitos com a imprensa e como a 

fotografia pública de Stuckert foi usada na construção da propaganda política 

no governo. 

O segundo capítulo “O fotojornalista e fotógrafo oficial Ricardo Henrique 

Stuckert” investiga a origem e importância da família de fotógrafos Stuckert e a 

carreira de Ricardo como fotojornalista (carreira, técnica e influências), 

buscando desvelar o profissional que fotografou o dia a dia do presidente Lula, 

tendo como fontes principais duas entrevistas da autora ao fotógrafo. Também 

serão analisados aspectos do trabalho como fotógrafo oficial (como conseguiu 

esse cargo, se tinha autonomia para produzir, entre outras indagações), sua 

relação com o objeto fotografado e a existência de conflitos com outros 

fotojornalistas. 

O terceiro capítulo “A imagem pública de Lula em três atos: no Site, na 

Imprensa e no Livro fotográfico de Ricardo Stuckert” analisa um conjunto de 

158 fotografias do total que foi divulgado no site da Secretaria de Imprensa e 

Divulgação da Presidência e a disseminação pública das fotos oficiais.  Esta se 

deu de duas formas: a investigação de como essas imagens foram divulgadas 

aos leitores (foto em conjunto com o texto da notícia) por três representantes 

da grande imprensa brasileira: A Folha de São Paulo, O Globo e Veja  e a 

análise do livro de Stuckert “Lula 500 dias em fotos” (cuja publicação teve a 
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aprovação da Secretaria de Imprensa da Presidência), que contém 158 fotos 

dos 500 dias de governo e textos de três de seus funcionários: o primeiro 

secretário de imprensa Ricardo Kotscho, o assessor especial do presidente 

Frei Betto e o chefe de cerimonial da presidência Paulo C. de Oliveira Campos. 

 

Cap.1 – A fotografia pública governamental e a Política de Comunicação 

nos governos Luiz Inácio da Silva (2003-2011) 

1.1.A foto oficial de governo como fotografia pública 

As imagens produzidas pelo fotógrafo contratado pelo presidente Lula, 

Ricardo Stucker, são consideradas neste estudo fotografias públicas, tal como 

Mauad conceitua em seus trabalhos sobre fotografia e poder. Esse tipo de 

fotografia vislumbra a produção de imagens de eventos sociais por agentes 

históricos, cujo ofício de fotografar pode ser realizado de forma independente 

ou ligado a algum vínculo institucional. Ela é pública, não somente por ter sido 

publicada, mas porque “se refere ao espaço público como tema e que tem no 

espaço público o seu lugar de referência política”.36 

Segundo a historiadora: 

 Os estudos sobre fotografia e história indicam que esta se torna pública 

para cumprir uma função política, que garante a transmissão de uma 

mensagem para dar visibilidade às estratégias de poder, ou ainda, às 

disputas de poder. A fotografia pública é produzida por agências de 

produção da imagem que desempenham um papel na elaboração de uma 

opinião pública (meios de comunicação, estado, etc). É, portanto, o suporte 

 
36 MAUAD, Ana M. “Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica”, Revista 
Brasileira de História da Mídia, v.02, n.02, 2013, p.19. 
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de agenciamento de uma memória pública que registra, retém e projeta no 

tempo histórico uma versão dos acontecimentos.37 

Esse tipo de fotografia define visualmente os governantes como “sujeitos 

do processo social, das realizações na administração das questões públicas, 

em que compõe o perfil do governante e de sua gestão.” Mesmo sendo fotos 

que dão publicidade aos atos oficiais, em muitos momentos elas fogem do 

previsto e assumem uma linha de “registro de documentação social”, 

delineando uma memória das ações do governante, que não necessariamente 

é propaganda ou publicidade.38  

A fotografia pública no século XX pode ser compreendida segundo duas 

tendências: “da prática criativa e da expressão crítica do mundo visível”. A 

primeira pensou a fotografia como expressão autoral ligada ao Pictorialismo ou 

associada às vanguardas artísticas que puseram em cheque o próprio princípio 

realista. A segunda concebia a foto de forma mais realista e estava associada 

às agências governamentais, imprensa ilustrada e produção de notícias. 

Esteve também ligada às práticas de registro social, documentando as 

condições de vida, deslocamentos humanos e conflitos de diferentes setores 

sociais. A tendência interessante para essa análise é claramente a segunda. 

Nessa segunda opção, o agenciamento das imagens se deu de forma 

autônoma, as agências fotográficas independentes Magnum e Dephot 

exemplificam isso, ou associada a projetos governamentais, como é o caso da 

Farm Security Administration, agência americana criada na década de 1930 

 
37 MAUAD, Ana M. “Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica”, Revista 
Brasileira de História da Mídia, v.02, n.02, 2013, p.16 
38 MAUAD, Ana M e MOTTA, Marly. Nos tempos da Guanabara 1960-1975, Ed. Edições de 
Janeiro: RJ, 2016, p.68. 
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para documentar a recuperação da população durante o grave período de 

recessão. 

O circuito social da fotografia pública no Brasil, do final do século XIX ao 

século XX, contou com presença intensa do Estado e da grande imprensa. 

Somente no final de 1970 que surgem circuitos sociais mais autônomos em 

relação a essas esferas de poder, por exemplo, o movimento das agências 

fotográficas independentes.39 Tais agências contavam com profissionais 

experientes, saídos das grandes revistas ilustradas como Cruzeiro e Manchete 

e lutaram por espaço no mercado contra as agências de notícias estrangeiras e 

as criadas pelas empresas jornalísticas locais.40 

O imperador D. Pedro II, no século XIX, foi um grande patrono da 

fotografia pública. Ele não só incentivou a disseminação da prática fotográfica 

na corte, mas também concedeu comendas e recursos financeiros aos 

fotógrafos que registrassem as belezas e riquezas brasileiras e as divulgasse 

nas exposições internacionais. No século XX, a presença dessa fotografia se 

manteve constante e muito diversificada, sendo encontrada em arquivos 

governamentais municipais, estaduais e federais. 

No município do Rio de Janeiro, por exemplo, encontram-se no Arquivo 

Geral da cidade do Rio de Janeiro e no Museu da República, fotografias 

produzidas por Augusto Malta, quando foi contratado para ser fotógrafo oficial 

do prefeito Pereira Passos (1903-1936). Ele tinha como tarefa registrar, com 

 
39 MAUAD, Ana. M.“Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica”, Revista 
Brasileira de História da Mídia, v.02, n.02, 2013. p.17 
40 MAUAD, Ana M. “Anos 80, afirmação de uma fotografia brasileira”. In: Samanta Viz Quadrat 
(org.) Não foi tempo perdido: os anos 80 em debate. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014, p.200. 
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riqueza de detalhes, o amplo processo de remodelação e modernização da 

então Capital republicana, as solenidades oficiais e o cotidiano da prefeitura. 

Com o tempo ele se torna também amigo e fotógrafo particular da família 

Passos. O fato de possuir um estabelecimento fotográfico próprio aumentava 

mais sua proximidade com o poder, pois tinha uma clientela formada por 

famílias importantes, personalidades do governo e importantes empresas 

privadas. 41 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, encontram-se no Arquivo Público 

do Estado fotografias produzidas por fotógrafos que integravam a estrutura 

administrativa dos governos do Estado da Guanabara, na década de 1960. 

Segundo Mauad, as fotos registravam a rotina governamental: eventos político-

administrativos, como inauguração de obras públicas, recepções a políticos e 

personalidades públicas, adversidades naturais, tais como enchentes e 

desabamentos e ações diretas do governo no Estado. A presença de 

fotojornalistas trabalhando para a administração do Estado da Guanabara 

promoveu a consolidação da prática fotográfica de imprensa a serviço 

governamental e contribuiu para colocar “o poder em foco e a ação do governo 

em primeiro plano” .42 

Neste momento da criação do Estado da Guanabara e de seu serviço 

oficial de fotografia, a prática do fotojornalismo se afirmou na produção de 

notícias por meio de imagens, suas fotos sintetizavam os acontecimentos e 

 
41 MAUAD, Ana M. “O PODER EM FOCO – Imagens reservadas de homens públicos, uma 
reflexão sobre fotografia e representação social”. Diálogos, DHI/PPH/UEM, v. 11, n. 3, p. 119-
149, 2007, p.133. 
42 MAUAD, Ana M e MOTTA, Marly. Nos tempos da Guanabara 1960-1975, Ed. Edições de 
Janeiro: RJ, 2016, p.65. 
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ganhavam destaque nos jornais diários. A partir de então, a fotografia começou 

a representar nitidamente a “cidade como espaço político”. O foco se deslocou 

das paisagens maravilhosas para a ação política, a mobilização popular e as 

questões urbanas, expondo ao olhar o jogo do poder.43 

Em nível federal, existem fotografias públicas, por exemplo, arquivadas na 

Casa de Oswaldo Cruz, produzidas nas viagens de cientistas como Carlos 

Chagas e Oswaldo Cruz para o interior, dentro de uma política de saneamento 

e reconhecimento de regiões remotas do Brasil.44 As fotos oficiais e de 

imprensa dos presidentes da República também estão no rol de fotografias 

públicas. Essas fotos foram ferramentas fundamentais na construção da 

imagem pública dos presidentes brasileiros, tanto as produzidas pela máquina 

estatal quanto as produzidas pela imprensa simpatizante. 

Duas formas de construção da imagem pública presidenciável por meio 

de fotografias públicas serão apresentadas e comparadas a do presidente Lula 

a seguir: a dos presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitscheck.  Assim 

como ele, esses presidentes tiveram forte apelo popular, defenderam causas 

nacionalistas e desenvolvimentistas e o próprio Lula fez exaustivamente 

comparações com eles ao longo do seu governo.45 Mesmo consciente da 

 
43 MAUAD, Ana M. “O PODER EM FOCO – Imagens reservadas de homens públicos, uma 
reflexão sobre fotografia e representação social”. Diálogos, DHI/PPH/UEM, v. 11, n. 3, 2007, 
p.66 
44 MAUAD, Ana. M.“Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica”, Revista 
Brasileira de História da Mídia, v.02, n.02, 2013, p.17 
45 Alguns exemplos: da mesma forma que ele os “únicos presidentes que planejaram o Brasil 
foram Getúlio Vargas e Juscelino Kubitscheck”(O Globo, “O País”, 15/08/2002, p.10) e 
comparou seu Plano de desenvolvimento nacional, nomeado de Programa de Aceleração de 
Crescimento (PAC), ao “Plano de Metas” (1956) de Juscelino (O Globo, “Economia”, 
13/05/2008, p. 22). 
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existência de realidades histórico-sociais e momentos políticos distintos, o 

objetivo é enriquecer a análise. 

 

1.2 – “Pai dos pobres” e “Presidente Bossa Nova” – Semelhanças e 

diferenças na construção da imagem pública presidenciável 

Desde 1934, o governo Vargas se preocupava em organizar um órgão 

destinado a orientar o uso do cinema e “demais processos técnicos que sirvam 

como instrumento de difusão cultural”46, o Departamento de Propaganda e 

Difusão Cultural (DPDC). Este órgão, com a implantação do Estado ditatorial 

de Vargas em 1937, veio a ser o embrião do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), que controlaria com “mão de ferro” a produção cultural e 

política dos meios de comunicação brasileiros. 

A censura à imprensa já era realizada antes da criação do DIP no Estado 

Novo, pelo menos desde julho de 1934, quando o governo baixou uma lei que 

permitia a censura prévia e a apreensão dos jornais de oposição. Muitos jornais 

aderiram à “campanha anticomunista” antes mesmo do levante comunista em 

1935, quando eles justificaram a liquidação de uma imprensa simpatizante ao 

comunismo47. 

A atuação do DIP procurava limitar qualquer liberdade que a imprensa e 

os jornalistas pudessem almejar. Eram proposições deste órgão “educar, 

 
46 Trecho do decreto nº 24.651 de 10/07/1934, transcrito de: SOUZA José Inácio de Melo. O 
Estado contra os meios de comunicação (1899-1945). São Paulo: Anablume: Fapesp, 2003, p. 
84. 
47 SOUZA, ibdem, pp.84-104 
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formar a índole, preparar e orientar a opinião pública”. Nelas encontramos uma 

concepção da sociedade como um ser imaturo que precisa ser guiado e 

controlado, premissa esta presente no pensamento político autoritário da 

época, que delega aos intelectuais os papéis de porta-vozes dos anseios 

populares e de propositores de formas de ação e condutas ao povo. Esta 

característica elitista, de defesa do papel exclusivo das elites como condutoras 

do processo de mudança social e política e tutoras do povo brasileiro, ignorante 

e despreparado, perpassa amplos setores do pensamento brasileiro na década 

de 193048.  

O DIP tinha ramificações estaduais (os Deips) e estava dividido em 

setores, cada qual com sua função. O setor voltado para o controle da 

imprensa brasileira era denominado Divisão de Imprensa (DI) e formado por 

três divisões: o Conselho Nacional de Imprensa (CNI), composto por 

jornalistas, decidia sobre o que devia ser publicado em jornais e revistas, além 

de analisar e determinar o cancelamento daqueles que “desenvolviam 

atividades contrárias ao regime, à ordem e às instituições ou que feriam 

insistentemente os melhores princípios da ética jornalística”; a Agência 

Nacional (AN), com um corpo de redatores e fotógrafos próprios, produzia 

notícias e fotografias para os periódicos do Brasil e do exterior; e o Serviço de 

Controle à Imprensa (SCI) orientava e realizava a censura a jornais e 

revistas49.  Esta organização tinha sua direção altamente centralizada, levando-

se em conta que os altos cargos de direção do DIP eram escolhidos pelo 

 
48 GOULART, Silvana. Sob a verdade Oficial. Ideologia, propaganda e censura no Estado 
Novo. São Paulo: Ed. Marco Zero, 1990, p.65. 
49 SOUZA, José Inácio de Melo. O Estado contra os meios de comunicação (1899-1945). São 
Paulo: Anablume: Fapesp, 2003, pp.137-138. e p.179. 
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próprio “chefe da nação”, Getúlio Vargas. As temáticas características das fotos 

produzidas pela Agência Nacional eram: inaugurações e visitas feitas pelo 

presidente a colégios e construções de obras públicas, em passeios, em horas 

de Lazer, com crianças ou na rua cumprimentando o povo, o presidente no 

gabinete assinando leis ou projetos e multidões se acotovelando nas grandes 

concentrações e desfiles cívicos organizadas pelo Estado50.  

O governo tinha fotógrafos próprios, mas havia setores da administração 

que contratavam fotógrafos “mais especializados”, geralmente estrangeiros. O 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), por exemplo, se 

preocupava com a qualidade e nitidez das fotos tiradas de paisagens e 

construções, por isso contratou estrangeiros que traziam equipamentos e know 

how raramente encontrados no Brasil51. 

 Além das fotos da grande imprensa, o DIP também produzia, por 

intermédio de sua Divisão de Divulgação, a Revista Brasil Reportagens, que 

apresentava matérias sobre todas as atividades da vida nacional com farto 

material fotográfico. Outra função desse setor era a difusão dos princípios 

doutrinários do regime por meio da organização de conferências, festas cívicas 

e distribuição de folhetos cívicos e fotografias do presidente. O retrato de 

Vargas afixado nos mais variados locais foi um recurso muito utilizado para 

difundir a imagem do chefe do governo.  

 
50 GOULART, Silvana. Sob a verdade Oficial. Ideologia, propaganda e censura no Estado 
Novo. São Paulo: Ed. Marco Zero, 1990, p.62. 
51 LACERDA, Aline Lopes de. Fotografia e discurso político no Estado Novo: uma análise do 
projeto editorial “Obra Getuliana”. Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado em Comunicação 
Social, UFRJ, 1998, pp.68-69. 
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A construção da imagem do Brasil no exterior, sobretudo no continente 

americano, era preocupação da Divisão de Turismo do DIP. Esta era 

responsável pelo veículo da propaganda fotográfica para o exterior, a Revista 

Travel in Brasil, além de organizar visitas de fotógrafos estrangeiros ao país, 

produzir álbuns e folhetos de propaganda e organizar exposições sobre o Brasil 

no exterior52. A produção de um livro para comemorar os 10 anos do Estado 

Novo, fartamente ilustrado com fotografias, nomeado de “A Obra Getuliana”, foi 

pensada pelo Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema para 

documentar as realizações de Vargas. Mesmo que ele não tenha sido 

publicado, é outro exemplo de uso da foto para exaltar o governo e seu 

governante.  

Outra atribuição do DIP era promover exposições sobre as atividades do 

governo e nelas a fotografia está novamente presente. Um exemplo 

significativo foi a Exposição Nacional do Estado Novo, organizada com o título 

“O Novo Brasil”, em 1938. Nesta estavam reunidos gráficos, fotografias, 

mapas, entre outras imagens, que tinham como objetivo “atestar as 

transformações oriundas da ação estatal”, provar ao homem comum as 

realizações governamentais. Isto fica claro no discurso proferido por Vargas na 

inauguração da exposição: “(...) contemplamos aqui o Brasil inteiro (...) numa 

demonstração panorâmica dos resultados obtidos durante anos de labor 

profícuo e persistente. Qualquer de vós poderá verificar com os próprios olhos 

(...)”. Nota-se o entendimento e o uso da fotografia pelos produtores da 

propaganda governamental do Estado Novo para atribuir às imagens um 

 
52 LACERDA Aline Lopes de. Fotografia e discurso político no Estado Novo: uma análise do 
projeto editorial “Obra Getuliana”. Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado em Comunicação 
Social, UFRJ, 199, pp.51-52. 



41 

 

sentido de “prova do real”, e como tal, serviu de comprovação das “realizações 

governamentais”53. 

O culto à personalidade de Vargas foi construído no Estado Novo com a 

sua onipresença em manifestações cívicas, homenagens ao Chefe de Estado, 

entre outras manifestações de massa, assim como a grande produção de 

cartazes, cartilhas e cinejornais com sua imagem. O aparato de propaganda 

política do governo foi responsável pela construção do mito político e de sua 

imagem pública. Esta deveria ser a do presidente preocupado com a situação 

dos trabalhadores brasileiros, assim como de crianças, jovens e 

mulheres/mães (o futuro do país) e com o progresso da nação, o “pai dos 

pobres”. Segundo Gomes: 

Vargas materializava um modelo de presidente voltado para a criação e a 

implementação dos novos direitos sociais do povo brasileiro, que 

constituíam o coração e o sentido da cidadania social, então preconizada. 

Esse presidente queria inaugurar um novo tempo nas relações entre Estado 

e Sociedade no Brasil: elas deviam ser diretas – através de cartas e de 

cerimônias cívicas –, sem quaisquer intermediários. Povo e presidente 

deviam estar próximos, deviam confiar um no outro.54 

Em sua campanha para a presidência (na década de 1950), agora em 

plena democracia, Vargas percorreu o Brasil inteiro por meio de uma caravana, 

onde ele adaptava seu discurso às necessidades de cada região. Em linhas 

gerais, a questão nacional, as reformas sociais e o progresso da nação foram 

 
53 LACERDA, Aline Lopes de. Fotografia e discurso político no Estado Novo: uma análise do 
projeto editorial “Obra Getuliana”. Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado em Comunicação 
Social, UFRJ, 199, pp.52-53 
54 GOMES, Ângela de Castro. “Vargas: para além da vida – O mito Vargas”. Dossiê Vargas 
1951-1954. O Brasil no segundo governo Vargas. Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/producao/ dossies/AEraVargas2/artigos/AlemDaVida/MitoVargas>. 
Acesso em: 15/04/2018. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/
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as bandeiras levantadas por ele.55 Ele aparecia discursando ou sorrindo 

próximo ao povo em fotos que circularam na imprensa, embora fosse muito 

criticado por ela. Dois filmes foram feitos como peças de propaganda para sua 

campanha – “Uma vida a serviço do Brasil” e “E ele voltou” - ambos utilizaram 

imagens do presidente produzidas pelo DIP que destacam suas realizações e 

sua liderança política junto ao povo56. Sua imagem foi divulgada até nas 

barraquinhas dos vendedores de rua em bonecos, cinzeiros, medalhas, entre 

outros suportes com sua fotografia.57 

A relação de Vargas com a imprensa sempre foi cercada de conflitos e 

durante o Estado Novo ficou mais latente. Em virtude da falta de liberdade de 

expressão e a censura que caracterizaram sua relação com os veículos de 

comunicação a imagem de Vargas ficou associada à do ditador. O reflexo disso 

foi que a Imprensa teceu muitas críticas à campanha em 1950 e ao governo, 

ainda que os veículos ligados à oposição discordassem de suas decisões 

políticas e decisões. A fim de divulgar positivamente as realizações de seu 

governo, ele incentivou a criação, em 1951, do Última Hora, periódico do 

jornalista Samuel Wainer, “jornal inovador que introduziu uma série de técnicas 

de comunicação de massa até então desconhecidas no Brasil”.58  

 
55 LAMARÂO, Sérgio. “Preparando a volta: de São Borja para o Catete. De norte a sul do Brasil 
- a caravana do candidato Vargas”. Dossiê Vargas 1951-1954. O Brasil no segundo governo 
Vargas. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/ 
PreparandoaVolta/CaravanaVargas. Acesso em: 15/04/2018. 
56 KORNIS, Mônica A. “Imagens do autoritarismo em tempos de democracia: estratégias de 
propaganda na campanha presidencial de Vargas em 1950”. Estudos Históricos, n.34, jul./dez 
de 2004, pp.71-90. 
57 COSTA, Luis R. A. da. “Bota o retrato do velho Getúlio outra vez. A campanha presidencial 
de 1950 na imprensa do Rio de Janeiro.” Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, RJ, 2014. 
58 ABREU, Alzira A. de. “Getúlio Vargas e a Imprensa: uma relação conflituosa”. Dossiê Vargas 
1951-1954. O Brasil no segundo governo Vargas. Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/RelacaoImprensa>. 
Acesso em: 15/04/2018 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/RelacaoImprensa
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O aparato de propaganda do governo Juscelino Kubitscheck não tinha um 

“núcleo estatal forte e planejado” como na Ditadura de Vargas. Mas, ele tinha 

um “know-how” adquirido em sua experiência como governador do estado de 

Minas Gerais e na campanha para a presidência. Quando governador (1950-

1955), ele tinha uma equipe que cuidava das relações do governo com a 

imprensa e divulgação de notícias oficiais, além de ter uma ótima relação com 

a imprensa mineira. A equipe que fazia parte de sua campanha, chefiada por 

Christiano Martins, seu secretário de governo em Minas, tinha fotógrafos, 

jornalistas e um cineasta. Parte da imprensa, intelectuais e artistas mineiros 

também estavam ao seu lado. Além disso, JK pagou a veículos de 

comunicação, principalmente “Os Diários Associados”, por serviços de 

publicidade, reportagens e editoriais.59  

Na presidência, Juscelino também se cercou de intelectuais e artistas, 

agora nacionalmente, e levou sua equipe de propaganda mineira para o Rio de 

Janeiro.  Seu apelido de “Presidente Bossa Nova”, por exemplo, se deve aos 

encontros com músicos associados a esse tipo de música, muito famosa nesse 

momento. Não havia uma secretaria independente responsável pela relação 

com a imprensa e a construção da imagem pública do presidente, embora 

existisse um secretário de imprensa diretamente ligado a JK. O órgão que mais 

se aproximava das funções do DIP, mas não tinha função de censura à 

imprensa, era a Agência Nacional. Cabia a ela captar, elaborar e distribuir 

matérias, assim como produzir imagens fotográficas e cinematográficas que 

 
59 BIZELLO, Maria L. “Entre Fotografias e Fotogramas: A construção da imagem pública de 
Juscelino Kubitschek 1956—1961”. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Multimeios do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, SP, 
2008, p.65. 
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divulgassem os atos da administração federal. Na legislação da época, a 

censura aos meios de comunicação ficaria nas mãos do Serviço de Censura de 

Diversões Públicas (SCDP), subordinado ao Departamento Federal de 

Segurança Pública (DFSP). 60  

Não existem registros da presença de fotógrafos oficiais que 

acompanhassem cotidianamente Juscelino nos eventos. Mas, recentemente, o 

parnaibano Mário Fontenelle (1919-1986), funcionário da empresa criada por 

JK para coordenar as obras de Brasília, a Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital do Brasil (Novacap), foi considerado o primeiro fotógrafo oficial da 

capital pela produção de mais de 5 mil imagens da sua construção à 

inauguração. Ele recebeu o título post mortem de cidadão honorário de 

Brasília. Suas fotos são mantidas pelo Arquivo Público do Distrito Federal.61 

Bizello afirma que Juscelino estabeleceu uma relação “mais personalista”, 

de proximidade, com os meios de comunicação, principalmente a Imprensa. 

Inclusive ocupou-se de negociar pautas e fotografias com esses veículos. 

Entretanto, cabe lembrar que essa relação não era só de harmonia, pois parte 

da Imprensa identificada com o partido de oposição, a União Democrática 

Nacional (UDN), criticou bastante seu governo. As revistas ilustradas de maior 

circulação do período, Manchete e Cruzeiro, foram simpáticas ao presidente e 

seu projeto ao longo do governo, sendo seus donos recompensados com 

 
60 BIZELLO, Maria L. “Entre Fotografias e Fotogramas: A construção da imagem pública de 
Juscelino Kubitschek 1956—1961”. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Multimeios do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, SP, 
2008, p.74. 
61 Matéria “Primeiro fotógrafo oficial de Brasília recebe homenagem em exposição” do G1 
Globo.com de 16/06/2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/distrito-
federal/noticia/2015/06/primeiro-fotografo-oficial-de-brasilia-recebe-homenagem-em-
exposicao.html> Acesso em: 28/07/2017 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/06/primeiro-fotografo-oficial-de-brasilia-recebe-homenagem-em-exposicao.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/06/primeiro-fotografo-oficial-de-brasilia-recebe-homenagem-em-exposicao.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/06/primeiro-fotografo-oficial-de-brasilia-recebe-homenagem-em-exposicao.html
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favores políticos e financeiros. O momento democrático e a postura 

democrática do presidente fizeram com que a propaganda estatal tivesse peso 

diferente daquela feita pelo Estado Novo de Vargas. Com a expansão dos 

meios de comunicação, o brasileiro foi influenciado de tal maneira “que a 

relação estabelecida entre ele e o político não podia mais se restringir à notícia 

oficial, à imagem captada pelas câmeras oficiais”.62 

O próprio Juscelino valorizava muito o poder da Imprensa de construir 

uma imagem pública favorável de si. Em suas palavras: 

“Enquanto os inconformados se digladiassem no Brasil, numa desprimorosa 

manifestação de provincianismo político, eu estava no exterior em contato 

com os chefes de Estado e com os líderes das grandes nações realizando 

entendimentos sobre os recursos que pudessem ser facilitados para a 

execução do meu programa de metas. Haveria, além disso, outra vantagem 

ao realizar aquela excursão: os brasileiros só tomariam conhecimento do 

que ocorria comigo através da imprensa. Seria uma maneira de estar 

presente na memória do povo, não em ligação pessoal e direta, mas de 

uma maneira simbólica, por intermédio de uma imagem.”63 

Analisando as fotorreportagens de Manchete e Cruzeiro, além dos 

cinejornais produzidos pela Companhia Administradora de Brasília (Novacap), 

Bizello afirma que a imagem pública de JK foi sendo construída: um homem 

sorridente, carismático, mas sério nos momentos de responsabilidade; um 

visionário, realizador e moderno na construção de Brasília; uma pessoa 

“família”, que ia ao alfaiate e fazia a barba, como um homem comum; um 

político popular, mas que não aparecia junto à “massa”. Esses veículos de 
 

62 BIZELLO, Maria L. “Entre Fotografias e Fotogramas: A construção da imagem pública de 
Juscelino Kubitschek 1956—1961”. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Multimeios do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, SP, 
2008, p.75 
63 KUBITSCHEK, Juscelino. A escalada política – Meu caminho para Brasília. Rio de Janeiro: 
Bloch Editores, 1976. vol. 2.   
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comunicação reforçavam essa imagem positiva, quando omitiam assuntos 

polêmicos como os problemas em torno da construção de Brasília, ou as 

acusações de corrupção que pesaram sobre o governo. 64 

Nos dois governos de Lula, em plena democracia, não existiu censura ou 

algum órgão responsável por ela e o fotógrafo oficial Ricardo Stuckert tinha 

autonomia na produção e seleção de quais fotos seriam divulgadas, afinal o 

momento histórico era diferente do Estado Novo de Vargas. Entretanto, a 

presença de uma pessoa fotografando o cotidiano do presidente se assemelha 

ao que acontecia neste governo, mesmo que fosse uma equipe de fotógrafos. 

Outra semelhança é o uso da fotografia na divulgação da imagem pública do 

presidente em exposições, na produção de um livro comemorativo e na sua 

campanha eleitoral, no caso a da reeleição, em 2006.  

Assim como Getúlio, Lula teve problemas com a Imprensa, durante o 

primeiro mandato e em outros momentos, por uma série de motivos que serão 

explicitados adiante, e tal como JK, utilizou esta para veicular sua imagem 

pública através de fotografias.  Diferente de Vargas e Juscelino, Lula construiu 

sua imagem pública com uso do marketing político, a nova face da propaganda 

política, mas, da mesma forma que eles, utilizou a fotografia como um 

instrumento de “personalização de poder”, quando o político simboliza a Nação 

e representa o poder do grupo nele encarnado, é o poder dotado de uma 

face65. Além disso, a fotografia do presidente em proximidade ao povo foi 

usada por todos eles para criar relações, estabelecer afinidades, criar 

 
64 BIZELLO, Maria Leandra. Entre fotografias e fotogramas: A construção da imagem pública 
de Juscelino Kubitschek -1956-1961. Artigo apresentado na Anpuh XXIII Simpósio de História, 
Londrina , 2005. 
65 SCHWARTZEMBERG, Roger-Gerárd. O Estado Espetáculo, Ed. Difel, 1978, p.09. 
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sentimentos com o leitor. Essa proximidade com o povo nas fotos de Vargas e 

Lula é bem semelhante, assim como nota-se referências visuais semelhantes 

na comparação das fotos de Stuckert com as de Vargas e JK, o que será 

analisado no terceiro capítulo. 

 

1.3  - O Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal 

(SICOM) durante os dois mandatos do presidente Lula e o lugar da 

fotografia oficial 

As ações de comunicação governamental, que segundo a legislação66 

estão compreendidas no Sistema de Comunicação de Governo do Poder 

Executivo Federal (SICOM), encerram as áreas de relações públicas, imprensa 

e publicidade. No início do governo Lula, em 2003, essas ações eram 

administradas por três órgãos principais: A Secretaria de Comunicação de 

Governo e Gestão Estratégica (SECOM), a Secretaria de Imprensa e 

Divulgação da Presidência (SID) e o gabinete do Porta-voz da Presidência. 

A SECOM possuía status de Ministério desde o governo anterior, de 

Fernando Henrique Cardoso, embora fosse denominada Secretaria de 

Comunicação Social do Poder Executivo Federal. No governo Lula suas 

funções eram: assessorar o Presidente da República nos assuntos relativos à 

política de comunicação e divulgação governamental, formulação e concepção 

da gestão estratégica nacional, além de coordenar e controlar a publicidade e 

patrocínios dos órgãos do Poder Executivo Federal. Durante seus dois 

 
66 Lei 10.683 de 28 de maio de 2003, “dispõe sobre a organização de Presidência da República 
e dos Ministérios e dá outras providências” e Decreto n.4799 de 04 de agosto de 2003, “dispõe 
sobre a comunicação de governo do poder executivo”. 
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mandatos, foram dois os secretários (que eram considerados ministros de 

Estado): Luiz Gushiken (2003-2007) e o jornalista Franklin Martins (2007-2011). 

Além dessas atribuições, várias outras funções que, a princípio, seriam da 

secretaria de imprensa e do porta-voz, também foram delegadas à SECOM, 

dentre elas, analisar as notícias de imprensa diariamente e formular respostas 

adequadas. O organograma a seguir mostra a organização da SECOM no 

início do governo. 

SECOM em 200367: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SID (Secretaria de Imprensa e Divulgação) tinha como atribuições 

principais divulgar os atos do Presidente e dos órgãos integrantes da 

Presidência aos jornalistas e mídia em geral, organizar a participação da 

 
67 Organograma construído pela autora a partir da leitura do Decreto 4779 de 15 de julho de 
2003. 
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imprensa e órgãos governamentais de comunicação social em eventos, atos, 

solenidades e viagens que o presidente participasse e divulgar os atos e 

documentação referentes aos órgãos públicos.68 O primeiro secretário foi o 

jornalista Ricardo Kotscho, que permaneceu no cargo do início do governo Lula 

até novembro de 2004. Seu secretário-adjunto de imprensa e divulgação, Fábio 

Kerche, assumiu o cargo e permaneceu até novembro de 2005. Em 2005, essa 

atribuição passou para André Singer, que ficou até março de 2007. Todos os 

secretários de imprensa, no primeiro mandato, eram filiados ao Partido dos 

Trabalhadores, tendo participado da campanha eleitoral de Lula em 2002. 

Fábio Kerche foi o único secretário de imprensa de Lula que não tinha 

formação jornalística (cientista político). Já André Singer, além de jornalista, era 

cientista social, trabalhou em vários veículos da imprensa e também foi 

professor na USP.  

No segundo mandato do presidente Lula, em 2007, foi nomeado Nelson 

Breve para substituir Singer (a convite do ministro-chefe da SECOM Franklin 

Martins), que permaneceu no cargo até o fim do mandato. Com formação em 

jornalismo, trabalhou na mídia impressa e em programas de rádio. Ele já havia 

sido assessor de imprensa do José Dirceu, assim que estourou o escândalo do 

“mensalão”, prática de compra de votos no congresso nacional adotada pelo 

governo para aprovação de leis de seu interesse e que envolveu vários 

políticos de diversos partidos, inclusive José Dirceu e o ministro-chefe da 

SECOM Luiz Gushiken. Os recursos utilizados seriam oriundos de “caixa dois”, 

ou sobras de arrecadação de campanha, e teriam como operador Marcos 

 
68 Lei 10.683 de 28/05/2003. 
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Valério, dono de agências de publicidade que disputaram contas durante o 

governo Lula. O organograma abaixo mostra a organização da Secretaria de 

Imprensa no início do governo: 

SECRETARIA DE IMPRENSA69: 

 

 

 

 

 

O Porta-voz era responsável pela divulgação dos atos do Presidente Lula 

e dos ministérios por meio de briefings diários, entrevistas e declarações à 

Imprensa. Essa divulgação ocorria após a leitura diária das matérias sobre o 

governo e perguntas elaboradas pelo Comitê de Imprensa do Palácio do 

Planalto (um conjunto de jornalistas que cobriam o Palácio), com a consulta 

prévia do Presidente a respeito do que seria divulgado.  

Em 2003, início do primeiro governo, A SECOM, SID e Secretaria do 

Porta-voz eram independentes. Em 2005, o cargo de Porta-voz da presidência 

foi incorporado à SID a fim de centralizar o atendimento no Palácio do Planalto. 

Essa mudança ocorreu em meio a intensos debates, sendo que o secretário 

Fábio Kerche defendia que não era necessário mudar, somente dar mais 

 
69 Organograma construído pela autora a partir da leitura do decreto 6377 de 19 de fevereiro de 
2008. 
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atribuições ao porta-voz e não atribuir ao secretário essa função70. Já André 

Singer, voz da maioria, defendeu a unificação, pois as mesmas perguntas 

estavam sendo respondidas em duas estruturas diferentes e separadas, 

estava-se perdendo energia na comunicação governamental. Segundo ele, 

essa unificação existia nos governos brasileiros anteriores e funcionava bem, 

“era tradição brasileira”.71  

Em 2006, por decreto presidencial, a SECOM perdeu o status de 

ministério passando a integrar a Secretaria-Geral da Presidência da República, 

tornando-se Subsecretaria de Comunicação Institucional. Em 2007, por medida 

provisória, os três órgãos governamentais de comunicação se fundem e 

passam a ser um só: a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República (SECOM). O escândalo do “mensalão” afetou a estrutura da 

SECOM, devido ao envolvimento de integrantes de sua estrutura, que por isso 

foram afastados dos seus cargos no segundo mandato de Lula. Luiz Gushiken, 

por exemplo, além das acusações referentes ao “mensalão”, foi acusado de 

instituir um “dirigismo cultural” na cessão de patrocínio cultural pelas empresas 

estatais aos projetos de cineastas e artistas. Isso porque estabeleceu uma 

série de regras72 para concessão do patrocínio, o que não foi bem recebido por 

 
70 SINGER, André, DUARTE, Jorge, GOMES, Mário H. e VILLANOVA, Carlos (orgs.). No 
Planalto, com a Imprensa. Entrevistas de secretários de imprensa e porta-vozes: de JK a Lula, 
Brasília (DF): Ed.Massangana, 2010, p.496. 
71 SINGER, Ibdem, p.510. 
72 A avaliação de cada projeto deveria ser feita de acordo com critérios como “qualificação da 
entidade proponente, fortalecimento da imagem do patrocinador, valorização das tradições e 
identidade nacionais, contribuição para descentralização e interiorização da cultura, 
democraticação do acesso à cultura e inclusão social de comunidades de baixa renda, com 
geração de emprego, renda e ocupação social”. Matéria da seção “Cultura”: “Artistas protestam 
contra dirigismo e PT intervém”. Estadão, 05/05/2003. Disponível em: 
<https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,artistas-protestam-contra-dirigismo-e-ptintervem 
20030505p3277>. Acesso em: 25/06/2016. 
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uma parte da classe artística. O organograma na próxima folha mostra a 

estrutura da SECOM, modificada no segundo mandato: 

SECOM em 200773: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserido na Secretaria de Imprensa, estava o Departamento de Produção 

e Divulgação de Imagens, criado, coordenado e montado pelo fotógrafo oficial 

Ricardo Stuckert74. O Secretário de Imprensa Ricardo Kotscho convidou o 

 
73  Organograma construído pela autora a partir da leitura do decreto 6377 de 19 de fevereiro 
de 2008. 
74 O Departamento de Produção e Divulgação de Imagens iniciou suas atividades em 2003, 
segundo seu coordenador Ricardo Stuckert, mas suas funções somente aparecem em 
legislação de 2008. 
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fotógrafo para criar e coordenar esse Departamento, a fim de fazer um trabalho 

de divulgação dos atos diários do presidente da República na internet. Desde 

2003 o Departamento exerce as funções de: promover planos e programas das 

atividades da sua área e submetê-los ao seu superior; auxiliar o secretário de 

imprensa no monitoramento das imagens feitas pelas mídias nacional, 

internacional e regional; produzir fotografias e vídeos dos eventos, viagens 

presidenciais e visitas de chefes de Estado estrangeiros ao Brasil e organizá-

las em arquivos e bancos de imagem; além de divulgar esses registros 

imagéticos no sítio da Presidência75.  

O secretário de imprensa não se intrometia na análise e seleção das 

fotografias a serem divulgadas pelo fotógrafo oficial no site, que possuía total 

liberdade para fazê-las76. No governo Fernando Henrique, por exemplo, o 

Secretário da SECOM Sérgio Silva Amaral e a Secretária de Imprensa Ana 

Tavares selecionavam as fotografias produzidas pelo fotógrafo oficial Fernando 

Gurgel, que seriam repassadas à imprensa, mas não havia um site que fizesse 

essa divulgação77.  

Ricardo Stuckert explicou que os fotógrafos oficiais brasileiros anteriores 

a ele não faziam um trabalho de divulgação fotográfica do dia-a-dia do 

presidente, tarefa para a qual ele foi contratado, porque essa função era 

principalmente do fotógrafo da Agência Brasileira de Comunicação – 

 
75 Decreto n° 6377, de 19 de fevereiro de 2008. 
76 O Secretário de Imprensa Nelson Breve confirmou essa afirmação de Stuckert em entrevista 
à autora, dia 03/03/2016, em Copacabana, Rio de Janeiro. Entrevista em anexo (CD). 
77 SINGER, André, DUARTE, Jorge, GOMES, Mário H. e VILLANOVA, Carlos (orgs.), No 
Planalto, com a Imprensa. Entrevistas de secretários de imprensa e porta-vozes: de JK a Lula, 
Brasília (DF): Ed.Massangana, 2010, p.352. 
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Radiobrás. O fotógrafo do presidente somente fazia fotos para serem inseridas 

em um álbum de propriedade do governante.78. 

 A mídia em geral que estivesse interessada no que o presidente estava 

fazendo iria à página virtual e teria acesso às imagens dos seus atos diários. 

Neste espaço eram disponibilizadas também a agenda do presidente, notas à 

imprensa, programas de viagem, discursos do presidente na íntegra e 

fotografias do seu dia-a-dia produzidas pelo fotógrafo oficial. Encontravam-se 

também links com informações sobre os programas sociais, como o Bolsa 

Família e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

Segundo Stuckert, esse espaço deveria ser “funcional”, conter os eventos 

diários do presidente e as fotos tiradas neles, sendo essas apresentadas por 

datas, porque seria mais prático para a divulgação e uma foto de capa 

representativa do dia. Quem quisesse acessar o conjunto de imagens diárias 

deveria clicar no link “Galeria de fotos”, localizado à direita da página virtual. 

Quando ele iniciou seu trabalho, não havia uma referência sobre o que e como 

divulgar, o que era oficial e não era. Afirma que não foi buscar referências no 

site da presidência dos EUA, embora verificasse que esse site possuía uma 

estrutura parecida: a agenda do dia com várias fotos do cotidiano de George 

 
78 A Radiobrás foi criada em 1975, para gerir centralizadamente todas as emissoras de rádio e 
televisão da União no país. Em 1988, fundiu-se com a Empresa Brasileira de Notícias, 
sucessora da antiga Agência Nacional, e passou a ser denominada Empresa Brasileira de 
Comunicação – Radiobrás. Com sede em Brasília, continha uma agência de notícias, uma 
rádio-agência, duas emissoras de televisão e cinco emissoras de rádio, que operavam em 
ondas curtas, AM e FM, atuando na distribuição de notícias sobre os poderes públicos e 
notícias de interesse geral dos brasileiros. A Radiobrás administrava também a Agência Brasil, 
agência de notícias sobre o país, com fotos, vídeos e textos. Em 2008, a empresa foi 
incorporada a recém-criada Empresa Brasil de Comunicação (EBC), vinculada à Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República. Ver: Lei n.6301, de 15 de dezembro de 
1975 e Lei 1.652 de 07 de abril de 2008. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_Brasileira_de_Not%C3%ADcias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_%28Brasil%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_Brasileira_de_Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_Brasileira_de_Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_de_not%C3%ADcias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ondas_curtas
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_AM
https://pt.wikipedia.org/wiki/FM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Brasil
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Bush filho79. A imagem desta página virtual, copiada em 2016 e por isso com 

alguns links acrescentados pela Secretaria de Imprensa do governo Dilma, 

encontra-se a seguir: 

 

 

 Armando Medeiros, assessor especial do ministro-chefe da SECOM Luiz 

Gushiken e no segundo mandato de Lula, assessor especial do núcleo de 

comunicação pública dessa secretaria, chamou a atenção para o fato de que 

as fotografias tiradas pelo fotógrafo do presidente, segundo legislação 

específica, não podiam ser utilizadas na publicidade governamental (outdoors, 

comerciais na TV, publicidade via imprensa escrita ou na internet), mas 

 
79 Entrevista de Ricardo Stuckert concedida à autora em 22/08/2016, no Instituto Lula, São 
Paulo. Em anexo (CD). 



56 

 

somente na divulgação dos eventos em que Lula estivesse pelo site da 

Presidência.80 A jurisprudência, citada por Medeiros, que concerne à 

comunicação do governo afirma: 

“(...) Parágrafo único.  É vedada a publicidade que, direta ou indiretamente, 

caracterize promoção pessoal de autoridade ou de servidor público.” 

(Decreto n°4799, de 4 de agosto de 2003)  

“(...) 4) é legítima a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos e entidades governamentais, desde que tenha 

caráter informativo, educativo ou de orientação social e que dela não 

constem nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos;” (Acordo entre o governo 

federal e o mercado publicitário sobre publicidade de utilidade pública, de 29 

de maio de 2002). 

Embora fosse vedado o uso de fotografias de Lula diretamente na 

propaganda governamental, indiretamente ela estava sendo usada pela 

imprensa na divulgação do governo e seu presidente. Mesmo se a mídia não 

estivesse interessada em fazer publicidade do governo, ela acabava por 

divulgar uma imagem pública por vezes favorável, construída pelo fotógrafo 

oficial Ricardo Stuckert. Entretanto, nota-se que a imprensa também poderia 

usar essas imagens de forma crítica e até depreciativa em suas páginas, o que 

será analisado no terceiro capítulo. 

A fotografia de Stuckert foi utilizada também na campanha eleitoral da 

reeleição de Lula em 2006, especificamente uma foto, que o fotógrafo 

considera a foto símbolo do seu governo. Ela foi produzida em um evento em 

Lauro de Freitas, Salvador, em 2006, quando o então presidente inaugurava 

 
80  Entrevista de Armando Medeiros concedida à autora em 09/03/2016, em Ipanema, Rio de 
Janeiro. Em anexo (CD). 
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casas populares. Nesta, o menino Everton Conceição Santos de oito anos 

subiu no ombro de um desconhecido só para tocar Lula e apareceu na frente 

de Ricardo, que já estava tirando fotos. Sua utilização no marketing eleitoral do 

candidato Lula expõe o fato de que a foto oficial extrapolou seu uso limitado 

para divulgação das ações cotidianas do presidente. 

 Outros usos diferentes dessas imagens foram a organização de 

exposições e a publicação de um livro. A exposição intitulada “Milhões de 

Lulas” divulgou ao público 80 fotografias produzidas e usadas na campanha de 

reeleição até a posse, foi organizada pelo fotógrafo em dois momentos. O 

primeiro se deu logo após a reeleição de Lula, em dezembro de 2006, em uma 

tenda na Esplanada dos Ministérios. Na sua inauguração estiveram presentes 

o menino Everton, que estampou a foto principal da campanha, a primeira-

dama Marisa Letícia, assessores do presidente e integrantes do PT.81 O 

segundo momento, ocorreu nos meses de junho a julho de 2009, no Castelinho 

do Flamengo, Rio de Janeiro. Sua inauguração contou com a presença do 

prefeito Eduardo Paes e da secretaria municipal de cultura Jandira Feghali.82 A 

Federação de Indústria de São Paulo (FIESP) também organizou uma 

exposição com as fotos de Stuckert, em homenagem a Lula, em junho de 2011, 

a exposição “Milhões de Lula” e um jantar. Foram 48 fotografias, divulgadas ao 

público, produzidas nos eventos da entidade enquanto ele era presidente. O 

Livro de Stuckert, intitulado “Lula, 500 dias em fotos”, foi lançado no dia 16 de 

 
81 Matéria da Gazeta do Povo online “Lula faz balanço do mandato e diz que vai tirar 10 dias de 
férias”, 30/12/2006. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/lula-faz-
balanco-do-mandato-e-diz-que-vai-tirar-10-dias-de-ferias-abif0xdhv55514zmk4d1zsrwu/>. 
Acesso em: 05/10/2016. 
82 Matéria da revista Caras online “O foco de Ricardo Stuckert”, 23/07/2009. Disponível em: 
<https://Caras.uol.com.br/arquivo/o-foco-de-ricardo-stuckert.phtml>. Acesso em: 05/10/2016 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/lula-faz-balanco-do-mandato-e-diz-que-vai-tirar-10-dias-de-ferias-abif0xdhv55514zmk4d1zsrwu/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/lula-faz-balanco-do-mandato-e-diz-que-vai-tirar-10-dias-de-ferias-abif0xdhv55514zmk4d1zsrwu/
https://caras.uol.com.br/arquivo/o-foco-de-ricardo-stuckert.phtml
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julho de 2004, mostrou 160 fotos do dia-a-dia do presidente tiradas no primeiro 

mandato. O lançamento oficial, em Brasília, contou com a presença de 

D.Marisa e toda a verba arrecadada foi revertida para o Programa Fome Zero. 

As exposições e o livro são usos evidentes da fotografia pública de 

Stuckert como propaganda política de Lula e seu governo, com fins 

comemorativos (a reeleição, a contribuição de Lula para o empresariado, os 

500 dias de governo) e de demonstração de poder. É a fotografia dando 

visibilidade às estratégias de poder. Além disso, como Balandier afirma, no 

“Estado Espetáculo”, a imagem pública do governante não pode se limitar aos 

limites da “corte”, ela tem que permear o cotidiano da sociedade e alargar a 

relação que o político estabelece com o povo. Segundo ele, os regimes 

políticos são teatrocracias, onde os atores políticos dão vida a um espetáculo. 

A legitimação a esses regimes se assenta também na adesão emocional, que é 

estimulada nas cerimônias, comemorações, nos espetáculos, na sacralização 

dos símbolos, pelos mitos. A propaganda política de Vargas soube se utilizar 

da fotografia publica de forma semelhante, considerando os momentos 

históricos diferentes.83  

1.4- A propaganda política governamental: Lula e a construção de sua 

imagem como presidente 

A imagem de líder popular e carismático de Lula deu seus primeiros 

passos em sua trajetória de líder sindical e político preocupado com a causa 

dos trabalhadores. A região paulista pólo das indústrias automobilísticas, 

 
83 BALANDIER, George. O poder em cena. Brasília, UnB, 1980. 
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conhecida como a grande região do ABCD84, foi cenário do grande movimento 

sindical dos operários metalúrgicos na década de 1970. A atuação do chamado 

“novo sindicalismo” provocou muitas transformações na esfera trabalhista 

brasileira bem como na esfera social e política. A frente desse movimento se 

destacou como liderança o torneiro mecânico Luiz Inácio da Silva.  Sua atuação 

rendeu-lhe reputação nacional e internacional. Bezerra explica que o “novo 

sindicalismo” se caracterizava como:  

(..) trabalho intenso de redefinição da prática sindical, através do qual se 

intensificou a conscientização e mobilização da categoria dos trabalhadores 

metalúrgicos, marcou um ativismo sindical diferente que suplantaria o 

caráter assistencialista dessa instituição assumindo uma postura altamente 

combativa e de caráter transformador. Tudo isso, resultou em uma 

seqüência de greves e grandes assembléias capazes de parar a indústria 

automobilística85.  

 

Na década de 1980, Lula se consolidou como liderança política na defesa 

das causas trabalhistas.  A criação do Partido dos Trabalhadores (PT), em 

fevereiro de 1980, que incorporava também setores da classe média possuía 

como objetivo, de fato, a participação dos trabalhadores nas grandes decisões 

políticas nacionais, retirando-os da condição de excluídos. Em 28 de agosto de 

1983, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, os dirigentes 

sindicais, dentre eles Lula, fundaram a Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

No final de 1983, tem início o movimento popular e pluripartidário contra o 

regime militar e pelas eleições diretas para Presidente da República. Lula, na 

 
84 Composta pelas cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano e 
Diadema. 
85 BEZERRA, Ada Kesea G. O Mito Lula: política, discursos e cenário midiático. Tese de 
doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Campina Grande, PB, 2011, p,79. 
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condição de presidente do PT, havia participado ao lado de Ulisses Guimarães, 

presidente do PMDB e de Leonel Brizola do PDT, da campanha “Diretas Já”, 

que tomara grandes proporções em 1984. A CUT também aderiu a esse 

movimento. Lula foi eleito deputado federal por São Paulo em 1986, com a 

maior votação para a Câmara Federal até aquele momento. Neste cargo, 

participou da elaboração da Constituição Federal de 1988. 

Na primeira eleição democrática pós-ditadura militar, em 1989, Lula se 

candidatou à presidência, mas o vencedor do pleito foi o “caçador de marajás” 

Fernando Collor de Mello. Com os objetivos de desfazer a opinião de parte dos 

brasileiros sobre a sua capacidade administrativa e conhecer o interior do País, 

Lula realizou uma ambiciosa atividade: viajar por todo o Brasil na “Caravana da 

Cidadania” no ano de 1993.  A comitiva tinha como objetivo percorrer todo o 

país para discutir problemas e necessidades da população e fazer com que ela 

o conhecesse melhor. Tal iniciativa foi muito semelhante à caravana 

organizada pela equipe de campanha de Getúlio Vargas, em 1950, para 

aproximá-lo da população e de seus problemas em diversas regiões brasileiras. 

Lula irá se candidatar à presidência novamente em 1994 e 1998, mas só veio a 

ser eleito em 2002 e em 2006.  

Quando Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, em janeiro de 2003, 

apenas 499 veículos de comunicação recebiam verbas de publicidade do 

governo federal. Em outubro de 2010, esse número aumentou para 8.094. 

Esses veículos eram jornais, revistas, emissoras de rádio, de TV e outros 

(portais de internet, blogs, comerciais em cinemas, carros de som, barcos e 

publicidade estática, como outdoors ou painéis em aeroportos) que estavam 
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espalhados por 2.733 cidades. Em 2003, eram somente 182 municípios. A 

Secretária de Comunicação Integrada do governo, Yolle Mendonça, explicou 

que uma grande quantidade de veículos de comunicação receber publicidade 

governamental foi algo inédito até então, porque o comum era a publicidade ir 

somente para os grandes veículos das capitais brasileiras86. O valor total gasto 

em publicidade87 nos dois mandatos, até outubro de 2010, foi R$ 9,325 bilhões. 

Os gráficos abaixo mostram a evolução dos gastos no tempo e a parcela de 

investimento para cada veículo. Foi inaugurada a transparência na divulgação 

de tais dados em seu governo. Esses dados são visualizados nos gráficos 88 da 

página seguinte: 

 
86 Entrevista de Yolle Mendonça concedida à autora em 29/10/2015, na Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro. Em anexo (CD). 
87 No governo brasileiro todos os serviços de publicidade e propaganda são regulamentados 
pela Lei n° 8.666, que dispõe da necessidade de licitação pública para contratação de 
empresas especializadas. Na página virtual <www.presidencia.org.br> era possível encontrar 
as informações básicas sobre esses serviços. Nela encontravam-se as agências de publicidade 
contratadas e o total de investimento em publicidade dos órgãos da Administração Direta e das 
empresas públicas com e sem concorrência no mercado. 
88 Dados e gráficos foram retirados da matéria “Governo Lula põe publicidade em 8.094 
veículos de comunicação”, Folha.com, de 28/12/2010. Disponível em: 
<Uolpolitica.blog.uol.com.br>. Acesso em: 20/10/2012. 

http://www.presidencia.org.br/
http://uolpolitica.blog.uol.com.br/
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A identidade visual é preocupação presente na tradição da comunicação 

governamental brasileira. Na página virtual da presidência a marca do governo 

federal (“Brasil. Um país de todos”) era disponibilizada, assim como as marcas 

para uso no exterior, de acordo com os idiomas: alemão, árabe, espanhol, 

francês, inglês, italiano, japonês, mandarim e russo. Ela era explicada no site 

dessa forma: 

A marca oficial do Governo traz o nome ‘Brasil’ multicolorido e deve estar 

presente em todas as ações de comunicação do Governo Federal. Seu 

conceito incorpora a busca pelo resgate da multiplicidade de influências, 

realidades, estéticas, costumes e valores, de raças e etnias que 
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representam o Brasil. Este conceito é reforçado na frase ‘um país de todos’, 

que também reflete a intenção de aproximar o Governo dos cidadãos 

brasileiros. 

Existiam dois tipos de publicidade no Governo, segundo informações 

apresentadas no Fórum de Assessores de Comunicação do Governo Federal, 

em agosto de 2006: a publicidade mercadológica e institucional e a publicidade 

de utilidade pública. A primeira deveria lançar, modificar ou promover produtos 

e serviços de entidades e sociedades controladas pela União, além de divulgar 

informações sobre atos, obras e programas governamentais. A segunda 

deveria informar, orientar, prevenir ou alertar a população a fim de adotar 

comportamentos que lhe trouxessem melhor qualidade de vida. O 

funcionamento de ambas seguia algumas diretrizes que as norteavam: 

A Publicidade Mercadológica e Institucional tem como diretrizes: 1) 

promover a diversidade étnica e cultural brasileira; 2) promover a igualdade 

de gênero; 3) promover as atitudes éticas e a auto-estima dos brasileiros; 4) 

reforçar as atitudes que promovam o desenvolvimento humano; 4) adequar 

as mensagens ao universo cultural dos segmentos de público; 5) ressaltar 

os benefícios das ações para a sociedade e não só para o público 

diretamente atingido; 6) privilegiar o uso de pessoas, cenas e casos reais; 

7) empregar recursos que facilitem o acesso das pessoas com deficiência 

visual e auditiva às ações publicitárias; 8) aplicar os recursos com eficiência 

e racionalidade; 9) evitar o uso de termos estrangeiros.  

A Publicidade de Utilidade Pública tem como diretrizes: 1) vincular-se a 

objetivos sociais de interesse público e assumir caráter educativo, 

informativo, de mobilização ou de orientação social; 2) conter uma 

orientação à população que habilite ao usufruto de bens ou serviços 

públicos; 3) expressar-se com objetividade e clareza e utilizar linguagem de 

fácil entendimento para o cidadão. 89 

 
89 AZEVEDO, Flávia Adriane A. Comunicação Política Governamental: Observações sobre 
algumas estratégias nos Governos Nacionais no Brasil e Portugal. Dissertação em Ciências da 
Comunicação, Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal, 2007, p.105. 
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A presença do Marketing na propaganda política, tanto nas campanhas 

eleitorais de Lula em 1989,1994, 1998, 2002 e 2006, como dentro do governo, 

também deve ser considerada nesta análise. O sociólogo e publicitário Paulo 

de Tarso foi o primeiro “marketeiro” das suas campanhas à presidência, as três 

da década de 1990. Foi ele que divulgou em TV nacional o famoso jingle “Lula-

lá” e criou “a Rede Povo”, pequeno programa inspirado na Rede Globo, a fim 

de criticar os demais candidatos90. As mudanças no comportamento e 

vestimenta de Lula (um Lula tentando sorrir mais e vestindo terno e gravata) já 

foram pensadas nesses momentos. Bezerra afirma que, apesar de Lula ter 

tentado superar nas eleições de 1989 e 1994 a imagem de um simples líder 

popular em detrimento de um político maduro e articulador, manteve “a mesma 

postura quanto ao diálogo com os adversários, de caráter ostensivo, 

recorrendo à propaganda negativa e respondendo prontamente aos ataques”. 

Dois pleitos perpassados pelas mesmas dubiedades em relação à condição de 

classe dos respectivos candidatos e da apelação aos discursos do medo e do 

preconceito, que “evidenciaram a retrógrada noção da atribuição de papéis 

sociais pautada na condição de classe”.91 

Os publicitários e sócios Duda Mendonça e João Santana eram 

conhecidos e próximos do Partido dos Trabalhadores desde a participação na 

campanha do petista Antonio Palocci à prefeitura de Ribeirão Preto, em 2000. 

Na campanha eleitoral de 2002, os dois sócios se desentenderam e desfizeram 

 
90 Para mais detalhes sobre as campanhas eleitorais de Lula em 1989, 1994 e 1998 ver o 
documentário Arquitetos do Poder, dirigido por Alessandra Aldé e Vicente Ferraz, de 2010, que 
traça um panorama das relações entre mídia e política no Brasil a partir das eleições de Getúlio 
Vargas em 1950 até as eleições de Lula, em 2002. 
91 BEZERRA, Ada Kesea G. O Mito Lula: política, discursos e cenário midiático. Tese de 
doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Campina Grande, PB, 2011, p.177. 
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a sociedade, o que deixou Duda Mendonça sozinho à frente da campanha de 

Lula. Santana só retornaria ao marketing político do PT em 2006, após 

denúncias do envolvimento de Duda Mendonça nas investigações sobre o 

“Mensalão”. Mendonça e Santana, ao longo do primeiro e segundo mandatos, 

mesmo não tendo cargos formais na Secretaria de Comunicação, foram 

consultores e influenciaram o conteúdo da propaganda política 

governamental.92 Dois exemplos disso, no primeiro e segundo mandatos, foram 

o primeiro pronunciamento de Lula em cadeia nacional, no dia sete de abril de 

2003, ter sido “dirigido” por Duda93 e criação por Santana da sigla PAC e do 

nome “Minha Casa, Minha Vida”.94 

Na verdade, deveria haver uma divisão no conjunto de ideias e práticas 

reunidas sob o termo “marketing político”, ou melhor, separá-lo daquilo que 

poderia ser mais bem definido como "marketing eleitoral". O primeiro trabalha 

para dar notoriedade a uma ideologia partidária, criar um programa novo que 

revitalize o partido ou o político eleito e estabelecer o debate entre líderes 

políticos e sindicais para a discussão de determinadas posturas partidárias. Já 

o segundo é uma estratégia colocada em prática em épocas de eleições, que 

visa eleger partidos e/ou candidatos e ainda chamar a atenção para siglas e 

 
92 Revista Época online. “João Santana. O homem que elegeu seis presidentes”. 04/10/2013. 
Disponível em: <epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/10/bjoao-santanab-o-homem-que-
elegeu-seis-presidentes.html>. Acesso em: 12/04/2015. 
93 O Globo, 07/04/2003, sessão “O País”, p.03. 
94 Folha de São Paulo Online, Entrevista com João Santana, 06/11/2010. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0711201006.htm>. Acesso em: 03/07/2017. 

http://www.epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/10/bjoao-santanab-o-homem-que-elegeu-seis-presidentes.html
http://www.epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/10/bjoao-santanab-o-homem-que-elegeu-seis-presidentes.html
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0711201006.htm
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nomes. Embora os dois termos tenham diferenças, foram pensados pelos 

publicitários como uma coisa só.95 

Para disputar uma eleição com chances de ganhar, o candidato, segundo 

Neusa Gomes, precisa contar com dinheiro, organização, apoio de outras 

máquinas (sindicatos, igrejas, associações profissionais ou culturais) e meios 

de comunicação à sua disposição, que absorvam, por exemplo, a importância 

que têm os comícios em uma campanha. Estratégias de comunicação 

caracterizam o marketing político, mas para que elas adquiram influência entre 

os eleitores, ferramentas precisam ser utilizadas. As pesquisas de opinião, 

qualitativas e quantitativas, são ferramentas básicas. Elas servem para 

desvendar e compreender a conjuntura política; o contexto social, econômico e 

histórico; buscam decifrar os desejos e as demandas dos eleitores; e assim 

criar estratégias de convencimento para que eles optem pelo candidato apto a 

atendê-los. Essas pesquisas praticamente definem o conteúdo da mensagem 

propagandística, do discurso político e da plataforma de governo. Além dessas 

ferramentas, é traçado o perfil político de seus adversários e monitoradas suas 

ações e palavras ao longo da campanha, assim como são monitorados os 

elogios e críticas ao candidato nos veículos de comunicação diversos.96 

 Esse diagnóstico feito pela equipe da campanha vai determinar a postura 

do candidato e a imagem que será transmitida aos eleitores por meio dos 

veículos da mídia. Esta imagem envolve a mudança de vestimentas, de 

características físicas, da forma de falar e a postura envolve o que falar ou não, 

 
95 GOMES, Neusa Demartini. Formas persuasivas de comunicação política. Propaganda 
política e publicidade eleitoral. POA: EDIPUCRS, 2004, p.29. 
96 GOMES, ibdem, p.68. 
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a expressão, os gestos, ou seja, o candidato deve falar e se portar de forma a 

agradar e convencer o eleitorado. Os meios de comunicação nos quais as 

estratégias de marketing político circularão durante a campanha são bastante 

diversos: programas eleitorais e comerciais na televisão e no rádio, portais, 

blogs e redes sociais de internet, carros de som, barcos, panfletos e 

publicidade estática, como outdoors e painéis em aeroportos. Alessandra Aldé 

chama a atenção da importância da televisão na propaganda política 

contemporânea. Segundo ela “a propaganda política pode se dividir entre antes 

e depois da televisão”. No documentário Arquitetos do poder, dirigido por ela 

juntamente com Vicente Ferraz, há um claro exemplo da importância desse 

veículo de comunicação para eleição de um candidato: Fernando Collor de 

Mello, candidato até aquele momento desconhecido, mas visto com bons olhos 

pela TV Globo, virou tema do programa Globo Repórter (mostrado como o 

heroico “caçador de Marajás”) e foi favorecido na edição do debate contra Lula, 

às vésperas do segundo turno, exibido no Jornal Nacional.97 

Gomes, em seu estudo sobre comunicação política atual, ressalta a 

tendência contemporânea de personalização dos agentes políticos pelo 

marketing em campanhas eleitorais, o que parece deixar um pouco de lado a 

crença e o voto a partir de uma ideologia política. Segundo Gomes: 

O que se nota como tendência universal, independente do estágio de 

desenvolvimento social, e no mundo todo, democrático ou não, é a 

personalização em que os políticos estão apostando para motivar o eleitor 

ao voto (...)  O magnetismo pessoal dos políticos vem cumprindo um papel 

 
97 Ver: documentário Arquitetos do Poder, dirigido por Alessandra Aldé e Vicente Ferraz, 
lançado em 2010. 
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muito importante, e a massa acaba sendo atraída pela imagem mais do que 

qualquer outro fator.98 

Bezerra ressalta que, no mundo globalizado, onde as experiências não 

acontecem mais a partir da convivência imediata, mas sim pela “interação 

mediada à distância”, os políticos apropriam-se de elementos diversos capazes 

de reinventar uma aproximação: na forma de identificação pessoal, uma 

intimidade forjada ou outras formas de estabelecer elos emocionais por meio 

da comunicação de massa. Ele complementa a análise afirmando que “onde 

não é nítida a separação esquerda versus direita, nem as atuações partidárias, 

os atributos pessoais se tornaram cruciais na persuasão do voto”99. 

As qualidades pessoais de Lula foram destacadas na campanha de 2002. 

Tendo o segundo maior tempo de TV à disposição no primeiro turno, Duda 

trabalhou desde o começo do horário eleitoral gratuito para reduzir o índice de 

rejeição a Lula (historicamente maior entre as mulheres e os mais velhos). Para 

isto, o “marqueteiro” criou as chamadas "pílulas", inserções nas quais falava 

diretamente a esses setores, e deu tom emocional aos programas. Foi Duda o 

principal responsável pela linha de comportamento adotada por Lula durante a 

campanha. O petista evitou entrar em embate com seus adversários e procurou 

não abordar diretamente temas polêmicos, que pudessem lhe tirar votos 

(“lulinha paz e amor”). Ele foi apresentado, no programa eleitoral na TV, como 

um estadista moderado e negociador. Suas qualidades pessoais foram 

destacadas, colocando-o como o mais preparado para governar o país e que, 

para executar essa tarefa, ele não precisaria de diploma e experiência 
 

98 GOMES, Neusa Demartini. Formas persuasivas de comunicação política. Propaganda 
política e publicidade eleitoral. POA: EDIPUCRS, 2004, p.41. 
99 BEZERRA, Ada Kesea G. O Mito Lula: política, discursos e cenário midiático. Tese de 
doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Campina Grande, PB, 2011, p.72. 
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administrativa. Esse trabalho de construção da imagem do homem público Lula 

demonstra que o político pode ter a sua imagem modificada desde o seu 

comportamento, a forma de falar e até mesmo o jeito de se vestir. Lula fez isso 

para ser aceito por uma boa parte do eleitorado, a sua imagem teria que ser 

modificada e o seu comportamento deveria acompanhar essas mudanças100. 

No documentário de João Moreira Salles, Entreatos, encontram-se 

inúmeros exemplos da presença constante do Marketing Político na campanha 

de Lula, em 2002: No momento que Lula está gravando uma pequena 

propaganda para a TV, Duda o interrompe e fala como ele deve passar a 

mensagem ao público; na gravação do primeiro programa do segundo turno, 

José Dirceu ao analisar a fala de Lula faz uma observação a Duda e Antonio 

Palocci que o texto “está muito PT”; na reunião de preparação para o debate 

com outros candidatos (cujo roteiro está afixado em papéis na parede), Duda 

fala que Lula tem que conquistar uma fatia de 3 a 5% dos eleitores (“o quase 

nulo”) e que ele tem que amenizar sua postura estritamente sindicalista, 

evidenciando mais sua postura de líder, “aquele que vai mudar o país e que 

não agride ninguém”, passando para os espectadores “tranquilidade, 

objetividade, firmeza e simpatia”.101 

A campanha de 2006 manteve um investimento bastante expressivo na 

imagem de Lula. Bezerra notou que o marketing centrou-se no candidato, na 

sua imagem, em detrimento da apresentação de doutrinas, da plataforma ou do 

 
100 BEZERRA, Ada Kesea G. O Mito Lula: política, discursos e cenário midiático. Tese de 
doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Campina Grande, PB, 2011, pp.183-185 
101 Lançado em 2004, o documentário mostra os bastidores da campanha eleitoral do candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da república, ocorrida em 2002. 
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próprio partido, o PT. Nesse momento, no contexto político pós-crise do 

“Mensalão” é explicável o investimento maior na imagem de Lula. 

Chama a atenção o fato de que, além do marketing político, o próprio Lula 

foi um exímio administrador de sua imagem pública, a qual teve como recursos 

o seu dom carismático, suas habilidades pessoais e sua trajetória de vida cheia 

de simbologias que remetiam ao mesmo tempo ‘a luta, a dificuldade e a 

injustiça, assim como a perseverança, a ascensão, a esperança, a autoestima 

e a vitória”102. Era um presidente que sorria, falava a linguagem do povo e 

transmitia a alegria de presidir. A construção da imagem do presidente Lula se 

deu através de uma excessiva exposição em eventos e solenidades, sempre 

com a utilização da sua própria capacidade de interlocução e carisma. 

Bezerra defende em sua tese que Luiz Inácio Lula da Silva reunia 

elementos ao seu redor que o transformaram em “mito político 

contemporâneo”, baseado no livro “mitos e mitologias políticas” de Raoul 

Girardet103. Ele expõe quatro evidências da sua trajetória política que justificam 

isso. Primeiro, Lula aparece na vida pública em um período político conturbado, 

“de repressão, desigualdades, indefinições e conflitos de interesses 

econômicos, políticos e sociais”. Nesse cenário, torna-se uma liderança sindical 

forte e um político preocupado com os trabalhadores, além de um líder 

carismático. Segundo, o mito político contemporâneo encontra seu “impulso 

motriz no interior de grupos minoritários que não se identificam com o sistema 

ou a representação vigente”, são excluídos socialmente e politicamente. Lula 

 
102 BEZERRA, Ada Kesea G. O Mito Lula: política, discursos e cenário midiático. Tese de 
doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Campina Grande, PB, 2011, p.262. 
103 BEZERRA, Ibdem, pp.48-50. 
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se encaixa nessa premissa de Girardet, ao dar voz aos excluídos da política na 

ditadura militar e quando se torna o primeiro operário presidente. Terceiro, a 

sua biografia se assemelha à narrativa de uma saga, desde a infância pobre no 

nordeste até a chegada à presidência. Lula trilha um caminho “de lutas, 

adversidades, perdas, enfrentamentos, ascensão, vitória e reconhecimento, 

contrariando todas as expectativas, como quem estava predestinado a vencer”. 

Quarto, ele apresenta-se como mito político nos termos teóricos de Girardet 

(1987), pois percorre os tempos sucessivos do “processo de heroificação”: o 

“tempo do apelo”, compreendido no período de suas cinco candidaturas à 

presidência, quando apela “à mudança e a sentimentos como esperança, luta, 

perseverança, igualdade e otimismo”; o “tempo da presença”, iniciado com a 

vitória em 2002 e que perdura por dois mandatos consecutivos, nos quais 

coloca em prática o “valor de ação do mito” e torna-se um governante amado 

pela população e respeitado por estadistas de diferentes países; e o “tempo da 

lembrança” quando encerra seu segundo mandato em 2010 com o maior índice 

de popularidade obtido por um Presidente Brasileiro104. 

 Ao longo do seu governo, suas palavras vão mobilizar o imaginário 

coletivo a partir de sentimentos e mitologias políticas. Seus discursos, muitas 

 
104 Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no dia 17 de Dezembro de 2006, mostra que Lula 
era apontado por 35% dos entrevistados como o melhor presidente que o Brasil já teve. A 
pesquisa mostrou um comparativo entre os índices de popularidades de ex-presidentes 
brasileiros e conclui que Lula foi o mais popular desde o inicio das pesquisas em 1990. Ao final 
de 2002, Fernando Henrique Cardoso obtinha 18% de preferência. Juscelino Kubistchek (11%), 
Getúlio Vargas (8%) e José Sarney (5%). Lula obtinha ainda a maior taxa de aprovação de um 
presidente brasileiro ao final de mandato captada pelo instituto – 52% consideravam seu 
governo ótimo ou bom. Após obter o recorde de aprovação de um presidente, (55% afirmavam 
ser seu governo ótimo ou bom em março de 2008, o maior índice desde o início das pesquisas 
em 1990), Lula volta a quebrá-lo em Setembro de 2008 com 64% de avaliação conceitual ótimo 
ou bom. E em 2010, Lula mantém alto índice de popularidade, com aprovação de 73% da 
população percentual dos que responderam que o governo era ótimo ou bom. Apud BEZERRA, 
Ada Kesea G. O Mito Lula: política, discursos e cenário midiático. Tese de doutorado em 
Ciências Sociais na Universidade de Campina Grande, PB, 2011, p.48. 
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vezes, apontavam uma certa predestinação, uma consciência de si como uma 

pessoa imbuída de uma missão pela classe trabalhadora e pelos mais pobres, 

encarnando com isso, o “Mito do Herói Salvador”105. Tal mito habita o 

imaginário popular como uma figura paterna, um guia, respeitado e devotado, 

que tem a tarefa de apaziguar e restabelecer a segurança comprometida, 

fazendo frente às ameaças da vida. Ele surge em momentos de abandono e 

questionamento político, onde a vacuidade afetiva e moral acompanham a crise 

de legitimidade política. A “mitologia da unidade”, o que Girardet chama de 

simbolismo da união coletiva entre governante e governados, também 

apareceu nas palavras e nas ações de Lula (Programa Bolsa Família, por 

exemplo) a favor do fim da fome e da miséria de milhões de brasileiros.106 

A análise empreendida aqui não nega que a popularidade de Lula nos dois 

mandatos se explica em grande parte pelas realizações e ações, sobretudo no 

campo social, do seu governo. Entretanto, essa popularidade também se 

explica pelo que Girardet chamou de “potências oníricas secretas”, ou seja, o 

universo subjetivo e imaginário dos anseios, das esperanças, dos sonhos e da 

crença no líder e no futuro grandioso da nação. Também é inegável a 

capacidade de Lula construir-se como mito, ou seja, o mito só existe se estiver 

ancorado na realidade. 

Cabe lembrar aqui o que Bourdieu afirmou sobre o estabelecimento do 

poder. Este não se dá exclusivamente pela força, é necessária a criação de um 

capital político, aceito pelos governados e reconhecido por seus pares, através 

 
105 GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, 
p.63-96. 
106GIRARDET, Ibdem, p.91 
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do qual os grupos que detém o poder produzem uma reserva de imagens, 

símbolos e modelos que compõem o capital simbólico, indispensável para o 

exercício do poder. Sendo assim, a crença e o reconhecimento são essenciais 

para transformar o capital simbólico em capital político. 107 

Almeida e Scaldaferri argumentam que a construção da imagem pública 

de Lula se deu por meio de uma propaganda política que priorizou a 

construção da imagem do presidente em detrimento da constituição de uma 

propaganda contrária “aos interesses do grande capital em geral”. Segundo 

eles, as campanhas publicitárias do governo poderiam buscar seus objetivos 

incentivando o povo a ser mais participativo na vida política, desenvolvendo 

dessa forma uma visão crítica da realidade e um senso coletivo de 

enfrentamento dos problemas e busca de soluções.108  

Eles analisaram uma das campanhas publicitárias em parceria do 

governo com empresas privadas: “O melhor do Brasil é o Brasileiro”, que se 

desdobrou em duas etapas: em 2004, nomeada “Eu sou brasileiro e não 

desisto nunca” e, em 2005,  “Bom exemplo: essa moda pega”. Na primeira 

etapa a parceria privado/pública foi entre a ABA (Associação Brasileira de 

Anunciantes) e a SECOM. Na segunda, a parceria foi entre a ABP (Associação 

Brasileira de Propaganda), ABAP (Associação Brasileira de Agências de 

Publicidade), FENAPRO (Federação Nacional das Agências de Propaganda), 

entidades que detém 85% dos investimentos de mídia no país, e a SECOM. A 

 
107 BOURDIEU, “O poder simbólico”, São Paulo: Ed.Difel, 1989 
108 ALMEIDA, Jorge e SCALDAFERRI, Sante. “PT e governo Lula. Um discurso repetido.” In: 
Revista Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, Universidade de Salvador (UNIFACS), 
v.10, n.1, 2006. 
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campanha foi criada por um conjunto de agências, dentre elas a Duda 

Propaganda (que criou o slogan "O Bom Exemplo: essa moda pega" e o filme 

lançador), a África de Nizan Guanaes, a Propeg de Fernando Barros, a SMP&B 

de Marcos Valério, a Matisse, a LewLara e Qnext. O objetivo declarado foi o de 

disseminar uma boa conduta na família e na comunidade. Às empresas 

privadas, coube, nessa campanha, o papel de disseminar e veicular sua 

imagem vinculada aos “bons exemplos”. 109 

Foram aí utilizados, além dos filmes com celebridades como o jogador 

Ronaldo e o músico Hebert Vianna, as histórias de três heróis anônimos 

brasileiros: Roberto Carlos Ramos (ex-interno da FEBEM, hoje pedagogo e 

contador de histórias), Maria José Bezerra (moça pobre do Recife que teve 

lúpus e catarata, reverteu o processo, fez mestrado e doutorado em história) e 

Chico Brasileiro (faxineiro do aeroporto de Brasília que achou uma mala cheia 

de dinheiro e devolveu-a ao dono).  

Nessa análise, os autores constatam a existência de uma repetição de 

discursos antes utilizados no marketing eleitoral de 2002: a mudança e a 

esperança de um Brasil melhor, o ufanismo (o “orgulho de ser brasileiro”), o 

esforço e superação, incentivando o individualismo e desestimulando 

alternativas baseadas no esforço coletivo e os “bons exemplos” de brasileiros, 

como Lula, que superaram as adversidades e venceram.  

 

 
109 ALMEIDA, Jorge e SCALDAFERRI, Sante, “PT e governo Lula. Um discurso repetido.” In: 
Revista Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, Universidade de Salvador (UNIFACS), 
v.10, n.1, p.06. 
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1.5 – Tensões entre a imprensa e os órgãos de comunicação do governo 

Lula 

No primeiro mandato de Lula, a falta de diálogo entre os órgãos de 

comunicação e as disputas de poder entre seus integrantes atrapalharam 

muitas vezes sua relação com a Imprensa. O relato do primeiro secretário de 

imprensa Ricardo Kotscho indica que havia embaraços na comunicação entre 

os três órgãos, duplicidade de funções entre eles e que em muitos momentos 

não havia um diálogo amistoso. Ele cita, o caso do jornalista do New York 

Times Larry Rohter, um bom exemplo desses conflitos. Larry publicou uma 

matéria insinuando que o presidente bebia demais e atribuiu o alcoolismo de 

Lula à influência de seu pai. Essa matéria de caráter sensacionalista se tornou 

um dos momentos de crise com a imprensa, pois foi levada ao extremo pelo 

governo, que resolveu não renovar o visto do jornalista americano. 110 Essa não 

foi uma decisão unânime da comunicação governamental. Segundo Kotscho, 

sua posição contrária foi ignorada, mesmo ele sendo secretário de imprensa. 

No segundo mandato, contornada a crise do "mensalão" em 2005, a 

Imprensa cobrava dos órgãos governamentais mais transparência e probidade 

com a coisa pública, o que afetou também a comunicação governamental. A 

chefe da Secretaria de Comunicação Integrada de Lula nessa época, Yolle 

Mendonça, explicou que as mudanças ocorridas na Secretaria de 

Comunicação (SECOM) e a sua contratação fizeram parte de “um processo de 

profissionalização da secretaria, uma tentativa de criar uma imagem diferente 

 
110 SINGER, André, DUARTE, Jorge, GOMES, Mário H. e VILLANOVA, Carlos (orgs.). No 
Planalto, com a Imprensa. Entrevistas de secretários de imprensa e porta-vozes: de JK a Lula, 
Brasília (DF): Ed.Massangana, 2010, p.436. 
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após o período traumático do ‘mensalão’ e uma vontade grande de dar um 

caráter técnico e profissional aquela equipe da SECOM”. 111  

Segundo o secretário Franklin Martins, as mudanças ocorridas foram 

necessárias porque não havia um diálogo entre os órgãos da Comunicação, 

além de “disputas e brigas” atrapalharem. Faltava a integração entre eles, tão 

necessária para uma boa comunicação governo-imprensa. Segundo ele, a 

partir das mudanças “tudo está na mesma estrutura, obedece a uma mesma 

diretriz, tem um comando apenas, todos falam a mesma linguagem” 112. Os 

princípios do “profissionalismo, da transparência e da integração” vão permear 

a SECOM nesse momento. Ele explicou que o tratamento dado à grande e a 

pequena imprensa em relação à comunicação governamental foi igualitário, 

“todos são tratados de forma igual no acesso à informação”. Foi criado O 

“Portal da Transparência”, que corroborou o esforço de transparência dos atos 

da comunicação, quando divulgava todos os valores das licitações para 

publicidade, por exemplo. 

Nesse sentido, as reclamações da imprensa foram bem menores no 

segundo mandato. O presidente aumentou o número de entrevistas coletivas: 

em 2007, foram 160; em 2008, foram 181; em 2009, foram 262 e em 2010 até 

agosto, 119.113 O secretário da SECOM Franklin Martins defendia que era 

melhor sempre responder às demandas jornalísticas sobre as ações 

governamentais, “porque deixar pergunta sem resposta é sempre pior”. 

 
111 Entrevista de Yolle Mendonça concedida à autora em 29/10/2015 na Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro. Em anexo (CD). 
112 MARTINS, Franklin. Ciclo de Palestras – Comunicação Social. Brasília, 2010, pp.08-09. 
Disponível em: http://www.sae.gov.br/tag/franklin-martins/. Acesso em: 12/03/2012. 
113 MARTINS, Franklin. ibdem, p.12-13. 
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Segundo ele, o símbolo do trabalho da SECOM nesse momento era o “quebra-

queixo”, que eram as entrevistas coletivas com muitos jornalistas apontando 

gravadores e microfones para o presidente, situação muitas vezes tensa. O 

presidente participou de vários “quebra-queixos”, pelo menos dois por semana, 

para responder às dúvidas mais urgentes.114 

Uma forma de comparar a informação governamental nos dois mandatos 

do presidente Lula é o depoimento de alguém que ocupou cargos na SECOM 

nesses dois momentos: o jornalista Armando Medeiros de Faria.  Ele foi 

assessor especial do ministro-chefe da SECOM Luiz Gushiken e no segundo 

mandato de Lula foi assessor especial do núcleo de comunicação pública da 

própria secretaria. Não tinha filiação partidária, porém sempre esteve ligado à 

militância de esquerda, especificamente ao sindicato dos bancários e à CUT.  

Segundo ele, existiram diferenças significativas nos dois mandatos. No primeiro 

houve uma relação difícil e tensa com a mídia. Os órgãos ligados à 

comunicação tinham “uma visão negativa da imprensa”. Além disso, a estrutura 

era confusa e a equipe responsável não era coesa.  No segundo mandato, 

segundo ele, o funcionamento foi mais eficiente, mais integrado e houve um 

entendimento maior entre as lideranças envolvidas. Havia “mais divulgação 

pública e menos marketing político”. Ainda segundo Faria, o ministro Franklin 

Martins exercia melhor autoridade técnica e política, uma vez que possuía mais 

experiência no setor, outorgando-lhe maior legitimidade frente à Esplanada. Ele 

 
114 MARTINS, Franklin. Ciclo de Palestras – Comunicação Social. Brasília, 2010, pp.08-09. 
Disponível em: http://www.sae.gov.br/tag/franklin-martins/. Acesso em: 12/03/2012, p.14-15.  
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trouxe também um “padrão institucional, civilizado e profissional no 

atendimento à imprensa”. 115 

Vários jornais manifestaram ter problemas com o governo no primeiro 

mandato. Em matéria do jornal O Estado de São Paulo intitulada “PT centraliza 

informação e impõe lei do silêncio” é transcrito o “Manifesto pela liberdade de 

informar”, elaborado por vários jornalistas para que o sindicato da categoria 

encaminhasse ao Presidente. 

A dificuldade da Secretaria de Imprensa e Divulgação em ser ouvida, 

segundo matéria, e de melhorar a relação do governo com o setor jornalístico, 

transparece no seguinte trecho 

A Secretaria de Imprensa até que se esforça. Negociou com Dirceu e 

conseguiu do Ministro a promessa de que em breve deverá designar dois 

funcionários para dar informações sobre medidas provisórias e assuntos do 

Congresso. A Secretaria pediu também aos ministros que divulguem suas 

agendas e conseguiu pelo menos melhorar o acesso ao Palácio do 

Planalto116.  

Os jornalistas também criticavam a forma como eram tratados pelo 

ministro José Dirceu da Casa Civil. Segundo eles, Dirceu declarou que só 

falaria em trânsito e não iria receber ninguém no Palácio do Planalto, o que 

pressupunha um desgaste diário, pois uma série de informações sobre o 

governo seriam negadas. Eles reclamavam também que informações básicas, 

tais como membros presentes em reuniões e agendas diárias, eram 

impossíveis de se ter acesso. 

 
115 Entrevista de Armando Medeiros concedida à autora em 09/03/2016 em Ipanema, Rio de 
Janeiro. Em anexo (CD). 
116 O Estado de São Paulo, 23 de março de 2003, p.06. 
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A jornalista Tereza Cruvinel, de O Globo, também criticou a postura da 

comunicação governamental no aniversário de 100 dias de governo, em abril 

de 2003. O presidente deu a primeira entrevista em rede nacional no dia 

seguinte e ela observou que, embora a popularidade do presidente fosse 

altíssima, ele estava em falta com a opinião pública: 

Nada de mal no recurso à magia da telinha. Há, porém, um equívoco de 

avaliação sobre a comunicação do presidente. Junto às massas ele 

continua com a popularidade altíssima, como mostram as pesquisas e as 

cenas de viagem de sexta-feira ao Pará. Junto aos segmentos que formam 

opinião é que o conceito de todo governante começa a se esgarçar com o 

andar do governo. E até hoje o presidente não deu uma só entrevista 

coletiva, diz-se no Palácio que não pretende concedê-las, e muito menos 

entrevistas exclusivas.117 

Perguntada em entrevista de 2006 sobre quais seriam os erros da relação 

mídia e governo Lula, Tereza enumerou: 1) a incompreensão da importância 

das entrevistas coletivas, dando prioridade aos que cobrem o Palácio, 

acompanham suas viagens, enfim, seus funcionários da comunicação 

governamental, 2) não ter estabelecido uma rotina de contatos informais com 

jornalistas, sobretudo analistas e colunistas. Segundo ela, Fernando Henrique 

fazia isso muito bem, frequentemente recebia jornalistas apenas para 

conversar, não para dar entrevista118. 

A jornalista de O Globo, Thaís Naldoni, em julho de 2006, fez um balanço 

sobre a relação do governo com a imprensa no primeiro mandato e foi bastante 

crítica. Segundo ela: 

 
117 O Globo, 06/04/2003, Coluna ”Panorama Político” de Tereza Cruvinel, p.02. 
118 Entrevista concedida por Tereza Cruvinel ao jornalista José Reinaldo Marques para o site da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Disponível em: <http://www.abi.org.br/entrevista-
tereza-cruvinel/>. Acesso em: 28/05/2015. 

http://www.abi.org.br/entrevista-tereza-cruvinel/
http://www.abi.org.br/entrevista-tereza-cruvinel/
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(...) passada a posse, o governo do presidente Lula passou a manter uma 

difícil relação com os jornalistas, marcada por polêmicas, tentativas de 

censura, confusões e isolamento e até truculência, mostrando que a política 

de comunicação do Planalto estava longe de ser considerada um sucesso. 

A prova disso é que a primeira (e única) entrevista formal do presidente Lula 

com os jornalistas aconteceu após 850 dias da posse, em 29 de abril de 

2005, na qual 14 jornalistas foram sorteados para fazer perguntas, sem 

direito à réplica e os veículos de Internet, proibidos de participar no 

sorteio.119 

O jornalista Mário Sérgio Conti, em artigo do jornal O Estado de São 

Paulo120, criticou a lógica do governo de priorizar a publicidade institucional em 

detrimento de uma informação mais jornalística. Isso porque, ao divulgar os 

atos de sua administração essencialmente através de campanhas de 

publicidade em variados veículos, a presidência estaria “carreando verbas 

públicas para empresas privadas”. Em outra passagem, o jornalista acusava o 

governo de se aproximar e estabelecer relações com alguns jornalistas e meios 

privilegiados, destinando verba publicitária para aqueles em situação financeira 

instável (o que garantia comportamento mais amigável) e concedendo uma ou 

outra entrevista coletiva. Assim, “uns órgãos terão mais verbas e outros, mais 

príncipe”. Essa relação privilegiada que alguns jornalistas tinham com o 

presidente é exemplificada no artigo, quando Conti afirmou que durante a 

primeira viagem a Paris já como governante do país, Lula ofereceu um 

coquetel para o Partido Socialista Francês e convidou apenas quatro jornalistas 

a participarem, incluindo ele. 

Comparando a comunicação do governo Lula com a do seu antecessor 

Fernando Henrique, nos seus primeiros mandatos, notam-se diferenças. Lula 

 
119 Revista Imprensa. Jornalismo e Comunicação. “Lula e a Mídia”. Ano 19, n° 214, julho/2006, 
p.24. 
120 O Estado de São Paulo, 27 de Março de 2006, p.16. 
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concedeu somente uma entrevista coletiva formal nesse período, enquanto 

Fernando Henrique concedeu cinco. A Secretaria de Imprensa de Lula se 

defendeu argumentando que, ao contabilizar todos os encontros (formais e 

informais) com jornalistas como cafés da manhã e visitas ao Comitê de 

Imprensa, chegou-se a 81 entrevistas. Considerando esse argumento, 

Fernando Henrique concedeu 200 entrevistas e mantinha o hábito de permitir 

conversas informais e falar em todas as viagens ao exterior. A relação entre a 

Secretária de Imprensa do governo Fernando Henrique, Ana Tavares, foi mais 

amigável e atenciosa com a mídia em geral do que a dos secretários do 

primeiro mandato da administração seguinte121. 

O Secretário de Imprensa Ricardo Kotscho admitiu que Lula, ao tornar-se 

presidente, “ficou mais reservado”122, passou a falar menos, por isso era muito 

difícil agendar uma entrevista exclusiva ou coletiva e a agenda ser cumprida. 

Entretanto, reprovou a postura da imprensa em relação ao presidente, 

mencionando publicações de conversas em off com a secretaria sem 

autorização, mudanças textuais em relação às palavras dele ou do presidente e 

uma necessidade imensa de publicar erros ou gafes de Lula. O sucessor de 

Kotscho na Secretaria, Fábio Kerche, também criticou os jornalistas.  Em sua 

opinião, havia uma padronização das matérias da imprensa em geral, ou seja, 

todos escreviam a mesma matéria, com os mesmos assuntos, acerca de algum 

evento do presidente, como se tivesse combinado entre eles, o que 

 
121 “Lula e a Mídia”, Revista Imprensa. Jornalismo e Comunicação. Ano 19, n° 214, julho/2006, 
p.24. 
122 SINGER, André, DUARTE, Jorge, GOMES, Mário H. e VILLANOVA, Carlos (orgs.). No 
Planalto, com a Imprensa. Entrevistas de secretários de imprensa e porta-vozes: de JK a Lula, 
Brasília (DF): Ed.Massangana, 2010, p.432 
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empobrecia o fazer jornalístico. Outra crítica é que na imprensa cobria-se 

“Brasília demais e Brasil de menos”, pois na cobertura dos eventos o foco único 

era o presidente e não aquela comunidade, “aquele pedaço de Brasil, que 

estava sendo visitado”.123 

O secretário de imprensa do segundo mandato, Nelson Breve, que teve 

uma relação mais amistosa com os meios jornalísticos, ao ser perguntado 

sobre as críticas feitas pela imprensa ao governo e ao presidente, observou 

que “é melhor ter uma voz crítica na imprensa do que ter a informação 

controlada (a censura) ou a ausência de informação crítica”. Entretanto ele 

também teceu críticas:  

“A imprensa deveria construir uma espécie de contrato social com a 

sociedade, porém, ao contrário, ela mistura aquilo em que acredita 

politicamente com os fatos. Nesse contrato, o jornalista deveria deixar de 

ser cidadão e informar somente, permitindo que os outros exerçam sua 

cidadania e tirem suas conclusões. Se ele quer ser ativista, engajado, então 

que não seja jornalista”. 124 

O secretário da SECOM Franklin Martins, no segundo mandato de Lula, 

observou que existia entre o governo e a grande mídia uma barreira para 

comunicar a opinião e as informações governamentais, o que ele lutava para 

derrubar. Percebe-se, na sua fala, que a imprensa era cética e antipatizava as 

iniciativas do governo. Para Martins, um bom exemplo disso foi o lançamento 

do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Sobre este acontecimento, ele afirmou 

que: “já sabíamos que não haveria simpatia da grande imprensa nacional e a 

 
123SINGER, André, DUARTE, Jorge, GOMES, Mário H. e VILLANOVA, Carlos (orgs.). No 
Planalto, com a Imprensa. Entrevistas de secretários de imprensa e porta-vozes: de JK a Lula, 
Brasília (DF): Ed.Massangana, 2010, p.474. 
124 Entrevista de Nelson Breve concedida à autora no dia 25/02/2016, em Copacabana, Rio de 
Janeiro. Em anexo (CD). 
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cobertura seria politizada. No dia seguinte ao lançamento, as manchetes dos 

jornalões foram nessa linha: Governo diz que vai fazer um milhão de casas, 

mas não dá prazo”.125 Na sua fala entende-se que a grande mídia estava mais 

preocupada em contradizer o governo do que informar a população. No 

primeiro mandato, o secretário da SECOM Luiz Gushiken também se queixou 

do que considerava "negativismo" do noticiário.126 

O professor de comunicação e jornalista Bernardo Kucinski foi assessor 

especial do Presidente durante o primeiro mandato e enviava a ele uma análise 

política do noticiário todas as manhãs - as “Cartas Críticas” como ficaram 

conhecidas na época - nas quais revelava as críticas jornalísticas, fazia 

recomendações gerais sobre uma série de assuntos e detectava as principais 

ameaças e oportunidades para o governo. Ele foi bastante criticado pela 

imprensa e os jornalistas que o acusaram de “envenenar” o presidente contra 

eles. Em entrevista, ele afirmou que Lula sempre foi desrespeitado e 

discriminado pelos jornalistas. Havia um pressuposto de que ele ia “errar”, 

“falar besteira”, usavam como parâmetro “um conceito de saber que é 

acadêmico”. Em sua opinião, ele sempre foi “discriminado e desrespeitado 

pelos jornalistas”.127 Mas, o próprio Kucinski ao publicar suas Cartas128 admitiu 

que o presidente não tinha uma boa relação com a imprensa e criticou esse 

fato em seus escritos diários. Uma passagem do seu livro deixa isso claro: 

 
125 Martins, Franklin. Ciclo de Palestras – Comunicação Social. Brasília, 2010, pp.08-09. 
Disponível em: http://www.sae.gov.br/tag/franklin-martins/. Acesso em: 12/03/2012, p.19. 
126 Matéria “Lula quer conselho para fiscalizar jornalismo” de A Folha de São Paulo, 
06/08/2004. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0608200416.htm>. 
Acesso em: 11/03/2015. 
127 Entrevista de Bernardo Kucinski à Alice Sosnoswki na Agência Repórter Social, 02/01/2006. 
Disponível em: <http://www.citadini.com.br/imprensa/observatorio060110a.htm>. Acesso em: 
13/06/2013. 
128 KUCINSKI, Bernardo. Cartas a Lula: o jornal particular do presidente e sua influência no 
governo do Brasil. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2014, p.15-16. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0608200416.htm
http://www.citadini.com.br/imprensa/observatorio060110a.htm
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Desde o primeiro dia não foi boa a relação do governo com a mídia. O 

presidente não fala aos jornalistas, eu advertia na Carta Crítica de 16 de 

maio de 2003, ainda no início do governo. A capacidade de comunicação 

direta do presidente era uma das causas. Lula fala ao coração do povo 

brasileiro, sem precisar de intermediários. Mas há uma diferença entre um 

Lula pessoa política e um Lula presidente. A Presidência é uma instituição e 

tem obrigação de comunicação pública (...) Os jornalistas sentiam-se 

marginalizados. 

Durante o período eleitoral, em 2002, após um debate na Rede Record, 

Lula deu uma declaração ao Observatório da Imprensa129, em que falou um 

pouco sobre a democratização da comunicação brasileira, sobre sua relação 

com a mídia ao longo da história e o que pensava sobre ela. Afirmou que a 

imprensa era importante para a democracia, mas criticava certos 

comportamentos. Ele disse: 

(...) sou o resultado da liberdade de imprensa. Mas seria hipocrisia da minha 

parte não dizer que nesse país há momentos em que os meios de 

comunicação abusam de seu poder. Eu fui em um estado esses dias e uma 

candidata do partido de oposição apareceu 66 vezes dando entrevista, e 

seu adversário não apareceu nenhuma vez. Eu poderia pegar exemplos de 

outros estados, mas vou ficar nesse para demonstrar que nós ainda 

estamos longe de ter total democratização do meio de comunicação 

enquanto o poder for de pouca gente mandando no meio de comunicação. 

Por isso eu comecei falando que a TV digital é a possibilidade da gente 

fazer algumas correções na liberdade dos meios de comunicação desse 

país. Sobretudo com as TVs, sobretudo para os sindicatos, para as 

universidades.130 

É possível que essa relação conflituosa entre os órgãos de comunicação 

do primeiro mandato de Lula com a mídia se explique pelo histórico de 

 
129 O Observatório da Imprensa é uma iniciativa do Projor – Instituto para o Desenvolvimento 
do Jornalismo e projeto original do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É um veículo jornalístico focado na crítica 
da mídia, com presença regular na internet desde abril de 1996. 
130 Apud AZEVEDO, Flávia Adriane A. Comunicação Política Governamental: Observações 
sobre algumas estratégias nos Governos Nacionais no Brasil e Portugal. Dissertação em 
Ciências da Comunicação, Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal, 2007, p.88. 
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preconceito e desrespeito ao Lula “pessoa política” antes de ser presidente. Ele 

e seus representantes no governo mantiveram a postura defensiva com os 

jornalistas. O que Kucinski mencionou sobre a predominância da “capacidade 

de comunicação direta” com o público, característica forte do político Lula, 

também definiu a forma de convívio do presidente com a imprensa. Embora a 

Secretaria de Imprensa não tenha conseguido melhorar muito essa relação, 

não deixou de divulgar uma série de documentos e ações do presidente no 

primeiro mandato através da sua página virtual, criada em 2003.  

Em 2006, após a reeleição, em um café da manhã com jornalistas, Lula 

afirmou que iria se “educar para melhorar seu relacionamento com a imprensa 

em seu segundo mandato”. Ele tentou justificar o relacionamento difícil no 

primeiro mandato afirmando que “é muito grande o número de publicações e 

emissoras importantes no país”, o que tornava difícil contemplar a todas131. 

Perguntado sobre a relação tensa do seu governo com a imprensa, em 

dezembro de 2010, em entrevista à revista Brasileiros, afirmou que um governo 

não podia ser refém de algum setor, empresário ou político132,  que ele 

respeitava profundamente a democracia e a imprensa e que a liberdade de 

imprensa era “a boa qualidade da informação, a neutralidade da informação, a 

isenção da informação. Se a sociedade puder, livremente, fazer suas opções e 

interpretações daquilo que ela vê, ouve e lê, a imprensa cumpre seu papel”.133 

 
131 Agência Brasil. 22 de dezembro de 2006. 
132 Lula se refere na entrevista especificamente a um episódio em que o ex-presidente José 
Sarney antes de escolher Maílson da Nóbrega para Ministro da Fazenda, fez umas “consultas 
políticas” e uma das pessoas que ele quis que dessem a sua “aprovação” foi o “Dr. Roberto 
Marinho”, dono das Organizações Globo. 
133 Entrevista feita por Ricardo Kotscho e Hélio Campos Mello para a revista Brasileiros, em 
16/12/2010. Disponível em: <http://brasileiros.com.br/2010/12/entrevista-com-lula/>. Acesso 
em: 13/06/2013. 

http://brasileiros.com.br/2010/12/entrevista-com-lula/
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Ao final deste capítulo algumas afirmações podem ser feitas. O fotógrafo 

Ricardo Stuckert, funcionário da Secretaria de Imprensa e Divulgação da 

Presidência, coordenava o Departamento de Produção e Divulgação de 

Imagens.  Ele deveria produzir fotografias públicas do dia-a-dia do presidente e 

divulgar no site da Secretaria, com total liberdade para selecionar aquelas que 

quisesse.  Neste espaço elas eram organizadas por datas e estavam 

disponíveis para acesso e “download” a qualquer leitor.  Além do site, as fotos 

foram divulgadas por Stuckert em exposições e no livro intitulado “Lula, 500 

dias em fotos”. 

Essas imagens contribuíram para a construção da imagem pública e 

propaganda política do presidente Lula e seu governo.  Segundo legislação 

sobre o tema, as fotos de Lula não podiam ser vinculadas diretamente na 

publicidade governamental, por exemplo, em outdoors, na TV, em banners. O 

que não impediu que elas fossem usadas na sua propaganda de outras formas, 

inclusive no marketing eleitoral de 2006.  A presença do Marketing político, na 

propaganda política governamental se deu em muitos momentos e os 

marqueteiros Duda Mendonça e João Santana cuidaram da imagem pública 

presidencial. Unidas à propaganda, não podem ser desconsideradas 

qualidades inerentes ao político e pessoa Lula: seu carisma, o dom da oratória 

e sua trajetória de vida cheia de simbologias, tais características vão contribuir 

também para a criação do mito político contemporâneo Lula. 

Lula comparou seu governo muitas vezes aos dos presidentes Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubitschek, sendo que estes assemelham-se ao dele pelo 

forte apelo popular e caráter nacionalista e desenvolvimentista. Ambos 
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investiram também na construção da sua imagem pública e utilizaram a 

fotografia como instrumento de personalização de poder.  

A relação de Lula com a imprensa foi bastante conturbada. No primeiro 

mandato o presidente foi acusado de não dar entrevistas e funcionários da 

comunicação governamental admitiram que ele ficou mais reservado e não 

dava muita atenção aos jornalistas, o que se tornou também motivo para 

críticas. Possivelmente, a forma preconceituosa e crítica que os grandes meios 

de comunicação sempre trataram Lula e o PT o tenham afastado do diálogo, 

mesmo que sua obrigação enquanto governante do país fosse dar publicidade 

dos seus atos. A fotografia pública produzida pelo fotógrafo oficial procurou 

suprir a necessidade de divulgação de seus eventos diários. 

 

 

 Capítulo 2 – O fotojornalista e fotógrafo oficial Ricardo Henrique Stuckert 

Neste capítulo a biografia e a carreira de Ricardo Stuckert serão 

analisadas, a fim de desvelar o profissional que fotografou o dia a dia do 

presidente Lula, tendo como fontes principais duas entrevistas do fotógrafo à 

autora. Algumas considerações orientam essa análise. O jogo dialético do 

pertencimento a uma coletividade e, ao mesmo tempo, a necessidade de ser 

único, de ser diferente, é o que define a identidade de indivíduos que vivem nas 

sociedades complexas moderno-contemporâneas. A trajetória de vida do 

fotógrafo será delineada procurando estabelecer relações entre “memória”, 

numa visão retrospectiva, e “projeto”, numa visão prospectiva, diante dos 
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inúmeros estímulos e opções que constituem um “campo de possibilidades” 

típico de nossa sociedade urbana moderna134.  

A noção de memória na trajetória de um indivíduo inclui as experiências 

pessoais, desejos e as escolhas que ele faz durante sua vida, ou seja, o que 

para ele é mais relevante socialmente em termos de biografia. A memória é 

fragmentada, de modo que o sentido que a pessoa atribui a si mesma depende 

da organização de seus fragmentos ao longo de sua trajetória. Para delinear 

seu projeto de vida o sujeito utiliza a memória, considerando não somente o 

presente, mas também os significados do seu passado.135 Ele pode alterar 

seus projetos, dado seu potencial de metamorfose, negociando sua realidade 

mediante outros projetos, de indivíduos ou grupos (como familiares, amigos, 

instituições). Seu campo de possibilidades é o rol de alternativas que se 

apresentam a ele a partir de processos sócio-históricos mais amplos. O projeto 

é o que orienta o percurso do indivíduo por entre campos de possibilidades e é 

o que caracteriza sua individualidade. Embora tenha capacidade de iniciativa e 

escolha, ela está ancorada e suscetível a um conjunto de valores e 

representações sociais que o circundam.136  

Na análise que será feita a seguir a construção da identidade de Ricardo, 

suas experiências familiares, escolares, profissionais e amizades são 

fundamentais. Sua memória reconstruída apresenta elementos da experiência 

como fotojornalista, que vão moldar sua visão de mundo e de profissional.  Na 

 
134 VELHO, Velho, G. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas (3a ed.). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003 
135 VELHO, ibdem. 
136 VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas (3a ed.). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. , 2003, p.45. 
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sua trajetória de vida os fotógrafos da família estão sempre presentes, 

determinando seus projetos de vida e profissional e influenciando seu campo 

de possibilidades. Ao mesmo tempo, ele delineia esses projetos buscando 

definir sua identidade, autonomia e se afastar da sombra de ser “filho do 

Stuckão”. O projeto de fotografar o presidente Lula leva consigo suas 

experiências como fotojornalista e seu parentesco e o faz se deparar com 

tensões e críticas a seu trabalho.  

 

2.1. A fotografia como tradição na família Stuckert137 

 

Ricardo Henrique Stuckert nasceu em Brasília, Distrito Federal, em cinco 

de março de 1970. Pertence a uma família de fotógrafos que já está na quarta 

geração. A história dessa família no Brasil começa no início do século XX, 

quando seu bisavô Edward Francis Rudolf Deglon Stuckert, vindo da Suiça, 

resolve aportar em João Pessoa, na Paraíba, e fica definitivamente, ancorado 

por duas paixões: o local e a bisavó de Ricardo. Ele era tradutor (falava inglês, 

alemão e espanhol), desenhista (desenhava as cartas náuticas do navio) e 

fotógrafo amador. Resolve então viver profissionalmente dessa última 

atividade, mesmo sem ter frequentado qualquer curso técnico na área, e abre 

uma loja, a Foto Stuckert. A maioria dos sete filhos de Edward (inclusive o avô 

de Ricardo) segue o mesmo caminho do patriarca, porém com o conhecimento 

 
137 Essa parte do capítulo tem como fonte principal a primeira entrevista da autora ao fotógrafo 
Ricardo Stuckert, em Brasília, 14/06/2015. Em anexo (CD). 
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mais especializado da profissão, oriundo de uma formação mais técnica do 

ofício. 

Roberto, pai de Ricardo, aos 16 anos já fotografava na loja criada pelo 

avô e se profissionalizou em Maceió, onde estudou em boas instituições de 

ensino. Em 1957, o avô de Ricardo, Eduardo, trabalhando para O Globo, 

fotografou a construção de Brasília e quando voltou ao Rio de Janeiro, deixou 

Roberto, com 17 anos, para terminar o serviço. Foi nesse momento que o pai 

de Ricardo teve a ideia de construir sua carreira de fotógrafo na recém-

inaugurada capital do país, Brasília, prevendo um campo que ainda iria crescer 

para os fotógrafos. Ele conseguiu trabalhar para grandes jornais, Revista 

Cruzeiro, Os Diários Associados, a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, 

Revista Manchete, entre outras, e ficou por lá. Em 1962, convidou seu pai a se 

mudar com o resto da família e trabalhar com ele. Roberto e os fotógrafos da 

família criaram a agência fotográfica Stuckert Press, que segundo Ricardo 

tornou-se um dos “suportes fotográficos de Brasília e do poder com o mundo”, 

enviando fotos para agências nacionais e internacionais. 

A agência também oferecia cursos de fotografia, ministrados pelo avô e 

pelo pai de Ricardo, fazia serviços fotográficos, como revelação em vários 

formatos, tamanhos e cores, e produzia fotos em eventos familiares: 

casamentos, batizados, entre outros. O avô de Ricardo teve a experiência de 

fotografar informalmente o presidente Juscelino Kubitschek e Roberto produziu 

fotos das famílias do governador do Distrito Federal Aimé Alcebíades 
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Lamaison138 e do general João Figueiredo. Na década de 1970, o pai de 

Ricardo fotografava o Palácio do Planalto para a Folha de São Paulo, quando 

foi chamado ao gabinete de Figueiredo, então Ministro-chefe do SNI e 

convidado a ser seu fotógrafo oficial, assim que ele assumisse a Presidência 

da República. Nesse momento ele larga seu trabalho na Folha e se afasta da 

Stuckert Press, para se dedicar inteiramente ao cargo de fotógrafo da 

presidência139. Ricardo, com nove anos, entra pela primeira vez na Granja do 

Torto acompanhando o pai nos momentos em que ele fotografava o presidente. 

Com o fim do governo, seu pai voltou a trabalhar na sua Agência fotográfica, a 

fim de fazer fotos para particulares e como fotojornalista. Ricardo, com 16 

anos, ajudava o pai montando o local onde as fotos seriam feitas, mas ainda 

não fotografava. 

Roberto Stuckert se tornou bastante conhecido nos bastidores do poder 

em Brasília, produzindo fotos para políticos como fotógrafo particular ou como 

fotojornalista, antes mesmo de trabalhar como fotógrafo oficial. Ele foi até 

solicitado algumas vezes para ajudar fotógrafos a produzir a foto de 

presidentes brasileiros com a faixa. Em entrevista, ele afirmou que tinha uma 

relação de amizade antiga com o general Figueiredo e que vivia na casa dele 

 
138 A Prefeitura do Distrito Federal foi criada pela Lei nº 3.751 de 13 de abril de 1960, sendo 
seu primeiro Prefeito, o então Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil – Novacap. Em 17 de outubro de 1969, pela Emenda Constitucional nº 1, o Distrito 
Federal passa a ser dirigido por governadores. Mais informações: Site do Arquivo Público do 
Distrito Federal. Disponível em: <http://www.arpdf.df.gov.br/noticias/item/2231-galeria-de-
prefeitos-e-governadores.htm>.  Acesso em: 20/11/2015. 
139 Nesse momento agência Stuckert Press foi fechada, mas os fotógrafos da família pediram 
permissão para continuar a usar a empresa fazendo trabalhos fotográficos. Só em 2003 que 
Ricardo adquire seus direitos definitivamente e até hoje está com ele. 

http://www.arpdf.df.gov.br/noticias/item/2231-galeria-de-prefeitos-e-governadores.htm
http://www.arpdf.df.gov.br/noticias/item/2231-galeria-de-prefeitos-e-governadores.htm
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fotografando os familiares e seus cavalos140. Ele trabalhou para diversos 

veículos da Imprensa e construiu relações de amizade e confiança. Não é por 

acaso que seu trabalho como fotógrafo em Brasília foi reconhecido: recebeu 

duas medalhas da “Ordem de Rio Branco” do Itamaraty pelos 50 anos de 

serviços prestados à Brasília, a de cavaleiro e a de oficial141.  Ele trabalha hoje 

para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 

fotografando aeroportos brasileiros. O reconhecimento da competência nos 

fotógrafos da família Stuckert em Brasília, além da proximidade com o poder, 

foi a herança deixada ao fotógrafo Ricardo.  

 

2.2. A trajetória de um fotojornalista142 

 

 Aos 17 anos, Ricardo resolveu seguir a carreira do pai e fazer um curso 

na Escola Brasiliense de Fotografia, coordenado pelo fotógrafo e jornalista 

Fernando Bizerra da Silva. O fato de ser filho de um fotógrafo conhecido em 

Brasília e muitas vezes tê-lo ajudado no Estúdio não impediu que ele tivesse 

dificuldades e que se empenhasse muito para aprender seu ofício. Segundo 

ele, a primeira vez que saiu a campo para fotografar com os alunos levou a 

 
140 Entrevista de Roberto Stuckert sobre seu trabalho como fotógrafo oficial do ex-presidente 
Figueiredo ao site Ultima cortina. Disponível em: <http://www.ultimacortina.com.br/> Acesso 
em: 12/11/2016. 
141 Palestra de Roberto Stuckert sobre sua carreira de fotojornalista no Consulado Geral do 
Brasil em Nova York, 02/12/2011. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=mc5AFn5YQt4>. Acesso em: 05/04/2016 
142  Essa parte do capítulo tem como fontes principais a primeira entrevista ao fotógrafo Ricardo 
Stuckert, em Brasília, 14/06/2015 e a segunda realizada no Instituto Lula, em São Paulo, 
22/08/2016. Em anexo (CD). 

http://www.ultimacortina.com.br/
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máquina do pai, uma Leica, câmera famosa na época, que só ele tinha dentre 

os alunos. Começou a tirar as fotos e teve uma surpresa: 

(...) eu botei o filme na máquina, só que errado, eram 36 chapas, quando 

chegou no 48 filme eu pensei: que filme longo, no máximo podia chegar a 

38 fotos, no carro eu fui enrolar o filme já achei estranho. Eu cheguei em 

casa, montei o laboratório, porque eu fazia isso para meu pai, entrei no 

quarto escuro, passei no fixador rapidinho, para não velar o filme, fixei, fixei, 

fui na luz vermelha, nada. O professor me deu uma senhora bronca, meu 

pai riu a beça. Eu voltei lá no lugar, não valia mais nada no curso, mas, fiz 

para mim as fotos. Então, o que eu fiz, uma regressão, eu achava que era 

um filho de fotógrafo famoso e não adiantou porcaria nenhuma. 

A primeira máquina fotográfica que Ricardo teve, uma Pentax K1000, foi 

comprada com o dinheiro obtido nas festas de casamento, onde ajudava o tio, 

que também seguiu a profissão, além do trabalho em dois laboratórios de 

revelação de filmes, que ele dedicava as madrugadas. Segundo ele, o pai fez 

questão que trilhasse seu próprio caminho na profissão, por isso o incentivou a 

conseguir experiência e material fotográfico com seu próprio trabalho e mérito, 

e não por ser filho do “Stuckão” (apelido pelo qual seu pai é chamado). 

Concomitantemente ao curso de fotografia, ainda fez curso de Ciência da 

Computação, o que ele afirmou ter ajudado muito a fazer a transição da 

máquina fotográfica analógica para a digital e a lidar com os recursos do 

computador. Ele se considera bastante técnico ao lidar com máquinas digitais, 

pois dedica boa parte de seu tempo na leitura e estudo do manual, a fim de 

conseguir o máximo que o equipamento proporciona de recursos. Segundo ele, 

se o “japonezinho” levou anos para escrever detalhadamente aquele manual, 

ele tem que ser lido e estudado. 
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O trabalho como laboratorista revelando filmes foi algo muito prazeroso 

para Ricardo, que levou essa experiência para o trabalho na imprensa. 

Segundo ele, os fotógrafos no mundo digital atual não precisam conhecer um 

filme ou sua revelação, o que ele lamenta, porque “a emoção de você entrar 

num quarto escuro, colocar uma exposição num papel fotográfico de 8 a 15 

segundos e você botar num revelador a foto e ir aparecendo a imagem, aquilo 

é uma mágica, isso não tem preço”. 

 Sua carreira de fotojornalista começa aos 19 anos como estagiário no 

jornal O Globo, vaga que ele conseguiu por ser filho do “Stuckão”.  Embora, ele 

deixe claro que não quer ficar à sombra do pai e que buscou construir sua 

carreira de forma autônoma, o nome da família foi importante para iniciar sua 

carreira. Após um ano e sete meses de estágio, ele foi contratado. Viajou 

praticamente o mundo todo fotografando e apesar da grande cobrança por 

bater metas, fazer relatórios e produzir fotos para matérias diárias de forma 

rápida “foi uma grande escola”, por quatro anos. Depois desse período, foi 

convidado a trabalhar em algumas revistas, primeiro na revista Caras, que 

estava começando aqui no Brasil, e permaneceu por oito anos; a revista Veja, 

na qual trabalhou por três anos e a revista Isto é, que trabalhou até ser 

convidado para ser fotógrafo oficial de Lula. Nessas revistas a cobrança era 

menor e havia a possibilidade de pensar a foto com calma (o melhor ângulo, 

melhor luz), não tinha o ritmo frenético de produção diária de fotos, tal como no 

jornal. 

 Em todos esses veículos da imprensa cobriu momentos considerados por 

ele marcantes para a história do país e do mundo. Em O Globo ele fotografou a 
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visita do Papa João Paulo II ao Brasil, onde pode chegar bem perto do 

pontífice, o que o emocionou bastante. Na Veja fotografou as Olimpíadas, em 

Sidney, evento grandioso, onde ele pela primeira vez entrou em contato com 

um evento esportivo de grande magnitude. Também nesta revista, fez fotos 

sobre a Amazônia, onde o foco foi a natureza, os animais e moradores, 

inclusive alguns índios da região. Lá fotografou uma índia, chamada Penha, 

que voltou a retratar anos depois, em 2015, para um projeto pessoal de fazer 

livro com fotografias dos índios brasileiros. Ele voltou a clicar índios na revista 

Isto é, quando ficou vinte e dois dias na Amazônia com o indigenista Sidney 

Possuelo, a fim de encontrar e fotografar uma tribo de índios isolados, os 

Corubos. Como fotojornalista ele fotografou as posses dos presidentes 

brasileiros Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique (nos dois mandatos).  

E como fotógrafo oficial, Lula (no primeiro e no segundo mandatos). 

Atualmente afirma que está sempre procurando fotografar assuntos 

novos, para não ser "rotulado" como o fotógrafo do Lula, ou o filho do 

"Stuckão". Ele busca diversificar também seu trabalho para "calar a boca dos 

jornalistas", que segundo ele menosprezam seu trabalho. Ele exemplificou isso, 

comentando que as fotografias que fez da seleção feminina brasileira nas 

Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, contratado pela CBF, foram publicadas 

em vários jornais que o criticaram (e ainda criticam) por ter sido fotógrafo do 

Lula, inclusive a Folha de São Paulo. Ganhou dois prêmios: O de 

Fotojornalismo da Editora Abril, em 1997, por suas fotografias da Revista Veja 

Amazônia, e o Oman 1st International Photography Circuit, em 2016, pela foto 

do índio Kaiapó, na Amazônia. 
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Ricardo faz parte da geração de fotojornalistas brasileiros que nas 

décadas de 1980 e 1990 conviveu com várias mudanças nas redações 

relacionadas ao grande avanço das tecnologias, que possibilitaram a 

publicação de fotografias coloridas e o aparecimento e implantação dos 

equipamentos digitais, permitindo maior velocidade na captura e distribuição 

das fotos.143 Segundo Ferreira  

A década de 80 trouxe o apogeu das agências de fotojornalismo, a 

contratação de profissionais graduados em jornalismo para os 

departamentos fotográficos, o uso da fotografia colorida nas primeiras 

páginas dos jornais, a informatização das redações, a editoração eletrônica 

e a digitalização de fotografias e negativos. No final da década, chegavam 

os programas de tratamento de imagem e eram feitas as primeiras 

experiências com a fotografia digital.(...) Os suportes também passaram a 

ter maior capacidade de armazenamento de dados em estruturas menores. 

Do disquete aos cartões de memória, não foi apenas o tamanho que 

encolheu, mas o preço das câmeras digitais também diminuiu 

sensivelmente nos anos 90.144 

 

As agências fotográficas na década de 1980 se firmaram como iniciativa 

independente para os fotógrafos brasileiros e se constituíram como uma nova 

forma de agenciamento das imagens. Esses espaços funcionavam como 

cooperativas: os profissionais investiam na cobertura de pautas próprias, além 

de fornecer uma estrutura de organização, arquivamento e distribuição de seu 

trabalho. A geração de fotógrafos que se profissionalizou nessa década 

reclamava da dificuldade de acesso às novidades tecnológicas e materiais 

importantes, como filmes e papéis fotográficos. Além disso, a ausência de 

 
143 FERREIRA, Maria Zaclis Veiga. Jornalistas da Fotografia: três sistemas espaço-temporais 
da prática em Portugal e no Brasil. Trabalho apresentado no XXXVII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, Foz do Iguaçu, PR, 2 a 5/09/2014,p.04  
144 FERREIRA, Soraya Venegas. Do testemunhal ao Virtual: Transformações no fotojornalismo 
no Jornal do Brasil e em O Globo. Trabalho apresentado no VII Encontro Nacional de História 
da Mídia, 19 a 21/08/2009, Fortaleza, CE,p.02 
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regulamentação da profissão e o desrespeito à lei dos direitos autorais por 

empresas jornalísticas, publicitárias, entre outras, incomodavam os 

profissionais. Essa geração que se interessava pelo futuro da sociedade 

brasileira nos embates da redemocratização, também almejava “a abertura do 

mercado fotográfico brasileiro, a ampliação e democratização da informação, a 

realização de melhorias nas condições de trabalho e a valorização da 

profissão”. 145 

Ricardo não cita em sua fala a iniciativa das agências fotográficas 

brasileiras, nem as dificuldades enfrentadas pelo profissional nesse momento. 

Assim como, não comenta sobre seu trabalho de fotojornalista após a 

redemocratização. A dificuldade de obter emprego também não é citada na sua 

trajetória profissional, embora inicialmente tenha trabalhado em laboratórios 

fotográficos. A facilidade de trabalhar em grandes empresas jornalísticas se 

deve ao círculo de amizades que seu pai Roberto e ele mesmo construíram. 

Além disso, Problemas com direitos autorais ou com desvalorização do seu 

ofício não são mencionados também, possivelmente não tenha tido problemas 

nesse sentido. 

No início do século XXI, o ofício do fotojornalista passou por grandes 

mudanças estruturais, que são apontadas por Barbalho como características 

de uma crise no fotojornalismo atual, assim como, combustível para uma 

expansão do mesmo. Essa crise tem dois aspectos: o econômico seria o 

declínio da mídia impressa e o cultural, o surgimento de novas tecnologias de 

 
145 MAUAD, A., LOUSADA, S. e SOUZA JR., L. “Anos 80, afirmação de uma fotografia 
brasileira”. Samanta Viz Quadrat (org.) Não foi tempo perdido: os anos 80 em debate. Rio de 
Janeiro: 7 Letras, 2014 Pp.187-192. 
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produção e difusão de imagens que alteraram o ofício do fotógrafo-repórter. 

Como resultado, ele enxerga uma série de fatores negativos: 

 

(...) a aparição cada vez maior de fotos e vídeos de amadores na mídia; 

aumento do número de fotojornalistas; baixos salários; diminuição da 

credibilidade da fotografia de imprensa; fechamento de empresas 

jornalísticas; perda de espaço para publicação de fotorreportagens; 

valorização de um jornalismo de celebridades; necessidade cada vez maior 

do profissional autofinanciar seus projetos sem garantia de vendê-los, etc.146 

O fotojornalista e presidente da Associação Profissional de Repórteres 

Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo (Arfoc-SP), 

complementa essa análise em artigo da Folha de São Paulo, onde explicou o 

que ele chama de “uma crise no jornalismo como um todo”: 

Há, sim, uma crise, mas no jornalismo como um todo. Especificamente no 

fotojornalismo, a crise não reside na produção, mas, sobretudo, na 

precarização das relações de trabalho. Na substancial redução dos postos 

de trabalho. Na desenfreada produção industrial das mídias impressas, com 

rígidos horários de fechamento, amarras editoriais e projetos gráficos que 

não tratam a fotografia como informação, e sim como mera ilustração.147 

Grandes mudanças estruturais aconteceram no modo de produção, 

edição e veiculação da fotografia. A partir de então exige-se do fotógrafo que 

ele domine a linguagem virtual e trabalhe com “multiplataformas”, impondo 

outras competências, principalmente no processo de pós-produção: edição de 

material em formato digital, armazenamento em sistemas de base de dados, 

lidar com texto, vídeo, som e informação simultaneamente, distribuir e arquivar 

 
146 BARBALHO, Marcelo L. “Fotojornalismo expandido: Fotógrafo e reportagem visual no atual 
sistema de produção e difusão de notícias”. Tese de doutorado apresentada à Escola de 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2015, p.22. 
147 CHIRI, Rubens. Matéria da Folha.com "Única ‘crise’ do fotojornalismo ocorre nas relações 
de trabalho". Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0602200710.htm>. 
Acesso em: 03/04/2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0602200710.htm
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as imagens que não foram utilizadas no jornal. Souza salienta que as novas 

tecnologias trouxeram “vantagens incontestáveis no que respeita à qualidade 

da imagem, à expressividade e à capacidade de se vencer o tempo e o espaço 

com maior rapidez e comodidade”148  

A procura dos leitores por “plataformas online” cresceu bastante, o que 

fez a circulação de jornais e revistas diminuir consideravelmente. Isso 

acarretou o fechamento de veículos de comunicação e sua migração para a 

internet, além disso, o fotógrafo tem que se sujeitar a ganhar baixos salários e 

dedicar-se a um “jornalismo de celebridades”, mais interessado na vida pessoal 

dos artistas e milionários, do que temas sociais e políticos importantes. Esses 

aspectos somados a quantidades de fotos circulando online e a presença 

crescente do “fotógrafo-cidadão” fizeram com que o repórter-fotógrafo se 

adaptasse a nova realidade, utilizando assim a internet e a câmera híbrida 

(fotografa e filma) para “documentar, interpretar e informar sobre estado do 

mundo - para os mais românticos também para transformá-lo”.149 

 A facilidade de captação e difusão da fotografia digital criou outra forma 

de disseminação da fotografia com conteúdo jornalístico por meio do “fotógrafo-

cidadão”, constituindo uma nova rotina de distribuição da informação visual 

para o consumidor e possibilitando que ele mesmo a conceba. O leitor pode 

usar seu celular para fotografar ou filmar o evento que vai virar notícia do 

jornal, impressa ou virtual. O jornal O Estado de São Paulo, foi o primeiro a 

 
148 SOUZA, Jorge Pedro. A tolerância dos fotojornalistas portugueses à alteração digital de 
fotografias jornalísticas. Covilhã - Portugal, BOCC. - Biblioteca On-line de Ciências da 
Comunicação - Universidade da Beira Interior, 1998. Disponível em: 
<http://www.bocc.ubi.pt/pag/_texto.php?html2=sousapedro-jorge-Alteracao-Fotografias.html> 
Acesso em 08/11/2012 
149 BARBALHO, Marcelo L. “Fotojornalismo expandido: Fotógrafo e reportagem visual no atual 
sistema de produção e difusão de notícias”. Tese de doutorado apresentada à Escola de 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2015, p.13 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/_texto.php?html2=sousapedro-jorge-Alteracao-Fotografias.html
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publicar fotos de cidadãos comuns. No relatório de responsabilidade 

corporativa publicado em 2005, o jornal se comprometia a “interagir e dialogar 

com as audiências para refletir melhor seus anseios e suas necessidades, e 

acompanhar as mudanças da sociedade”.150 A utilização de fotografias por 

amadores foi levada ao extremo pelo jornal Chicago Sun-Times, em 2013, que 

demitiu todos os seus fotógrafos, entre eles o ganhador do prêmio Pulitzer, em 

1982, para utilizar imagens de cidadãos comuns e repórteres de texto 

equipados com celulares, numa clara opção pela redução de custos151. 

Entretanto, Oliveira chama a atenção para a possibilidade de manipulação das 

fotografias enviadas por leitores, que segundo ele, “por serem amadores, não 

têm o comprometimento jornalístico dos fatos e, portanto, nenhuma 

preocupação com a veracidade das imagens, podendo praticar alterações, já 

que essa prática é comum entre os amadores”.152 

Ricardo não menciona em sua fala uma crise no fotojornalismo, mas 

admite que o fotógrafo atual tem que ser “multifuncional” porque a concorrência 

é muito grande e as redações, a fim de cortar custos, exigem um profissional 

que seja super qualificado: 

A imprensa tá num momento de reinvenção, eles tão enxugando as 

redações. Quando você vai ser contratado por uma agência internacional, 

que eu te disse é muita competição, ela quer que o fotógrafo saiba filmar e 

editar, o repórter e o fotografo têm que ser multimídia. Você na imprensa 

 
150 FERREIRA, Maria Zaclis Veiga. Jornalistas da fotografia: três sistemas espaço-temporais da 
prática em Portugal e no Brasil. Trabalho apresentado no XXXVII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, Foz do Iguaçu,PR, 2 a 5/09/2014,p.10. 
151 151 BARBALHO, Marcelo L. “Fotojornalismo expandido: Fotógrafo e reportagem visual no 
atual sistema de produção e difusão de notícias”. Tese de doutorado apresentada à Escola de 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2015, pp.25-26. 
152 OLIVEIRA, Erivam Morais. “O Resgate da Ética no Fotojornalismo: a banalização das 
imagens nos meios de comunicação”. Texto apresentado no XIII Encontro Nacional de 
Professores de Jornalismo, Viçosa, MG, 2010, p.06. 
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tem que saber fotografar, editar, escrever, filmar, porque tá agregado ao 

jornal a plataforma multimídia. Então, o profissional hoje tem que ser mais 

qualificado, tem que se reiventar, porque ficou mais fácil a notícia chegar ao 

leitor. E se tiver que demitir, ele vai demitir aquele que só tira fotos e mais 

nada (...) 

O exemplo do jornal O Globo, é bem representativo de como essas 

mudanças foram profundas. Na década de 1990, o Departamento de Fotografia 

foi reformulado, a velocidade de revelação dos negativos coloridos se ampliou 

bastante, o espaço e o tamanho da fotografia nas páginas aumentou 

sensivelmente e o jornal passou a receber online os serviços fotográficos das 

Agências Associated Press, Agence France Presse e Reuters. No final da 

década inaugurou-se o parque gráfico, considerado o mais moderno da 

América Latina. No início do século XXI, o departamento de fotografia já 

contava com 20 câmeras digitais, usadas para algumas matérias urgentes e 

não se trabalhava mais com cópias em papel. Os negativos eram escaneados 

e as imagens tratadas diretamente no computador, para seguirem online para 

as páginas da edição. Em 2002, sua tecnologia passou a ser completamente 

digital e continuou a investir em termos de tecnologia e linguagem fotográfica, 

tanto que em 2008 foi lançado o “blogfotoglobo”, destinado a exibir o trabalho 

dos fotógrafos da equipe e noticiar eventos na área de fotografia.153 

Nas décadas de 1970-80, as empresas jornalísticas financiavam 

coberturas fotográficas profundas que faziam os profissionais passarem longos 

períodos em campo, trazendo imagens que rendiam lucro e prestígio a ambas 

as partes. Hoje a aceleração do ritmo de trabalho e a velocidade da divulgação 

 
153 FERREIRA, Soraya Venegas. Do testemunhal ao Virtual: Transformações no fotojornalismo 
no Jornal do Brasil e em O Globo. Trabalho apresentado no VII Encontro Nacional de História 
da Mídia, 19 a 21/08/2009, Fortaleza, CE, p.12 
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online não permite mais essa liberdade154. Ricardo Stuckert, em tom crítico, 

reclama que sente falta das “grandes reportagens”, quando o fotógrafo em 

parceria com o repórter tinha tempo e dinheiro para fazer uma reportagem de 

qualidade, não era tão pressionado pelo editor e tinha mais liberdade. Ele 

também lamenta a diminuição de postos de trabalho nos jornais, pois a grande 

parte das fotos vem de freelancers das agências internacionais. Segundo ele:  

Quanto custa o cara pagar a viagem do cara, passagem, diárias, comida, é 

uma grana. Então é o seguinte eu sinto falta disso, das grandes 

reportagens, é aquela coisa que você tem tempo de ler, pesquisar, redigir o 

texto. E a internet, o digital chegou para ficar, não tem como, e o que 

acontece: quem tem conteúdo tem tudo, já é notícia, o que todo mundo quer 

ver, as pessoas vão para os grandes portais (UOL, G1), que tem notícias 

das agências internacionais. Antigamente o jornal tinha o seu fotógrafo, hoje 

você tem 30%, o resto é tudo freelancer, qual a identidade estética que o 

jornal tem com o leitor? (...) 

O ex-editor do New York Times e diretor do Internacional Center of 

Photography (ICP) Fred Ritchin afirma que a imprensa, principalmente revistas, 

tem se inspirado nas fotografias publicitárias para estampar a notícia, por isso 

suas imagens são muito bonitas, chamam atenção do leitor, mas não 

informam. Segundo ele, a fotografia jornalística “não é mais descoberta ou 

desmascaramento de verdades e sensações, daquilo que está acontecendo, 

mas se torna um drama, no sentido de algo que excita, diverte, uma coisa mais 

hollywoodiana, teatral.” Muitas vezes a pauta da reportagem já é pré-concebida 

pelo editor antes do fotógrafo presenciar o acontecimento. Em momentos de 

guerras e conflitos, as publicações usam fotos “dramaticamente sensacionais”, 

 
154 BARBALHO, Marcelo L. “Fotojornalismo expandido: Fotógrafo e reportagem visual no atual 
sistema de produção e difusão de notícias”. Tese de doutorado apresentada à Escola de 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2015, p.27. 
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mas não procuram investigar casos específicos ou explicar causas. Ele 

exemplifica isso quando afirma que “pessoas sem teto, por exemplo, são 

mantidas a uma distância segura em suas poses trágicas, e a complexidade do 

Terceiro Mundo é reduzida a apenas violência e pobreza”. 155 

O cenário de crise do fotojornalismo não é muito favorável ao profissional, 

mas Barbalho defende a necessidade do fotógrafo-repórter que faça um 

trabalho com profundidade, contando a história através de uma série de fotos 

realizadas durante esforço investigativo, que apreende e interpreta uma 

conjuntura, a fim de avaliar como os acontecimentos interferem na vida dos 

retratados. A fotorreportagem séria requer “maior planejamento, pesquisa e 

reflexão, além de escolhas técnicas (como tipo de câmeras e objetivas) e 

estéticas (uso de cor ou preto e branco, iluminação natural ou artificial, etc)”. 

Nesse sentido, a concorrência do amador não consegue se impor a esse 

profissional. Esse fotógrafo aproveita o cenário de crise para expandir seu 

circuito de atuação, adaptando-se ao novo ambiente da mídia. Embora, esteja 

associado às redações ou trabalhando como freelancer para elas, busca 

distanciar-se da “atualidade urgente” para produzir ensaios densos e 

compromissados com a realidade156. 

Tal profissional que trabalha na tradição da fotorreportagem, cujo trabalho 

aproxima-se do fotodocumentarismo, é o modelo de fotojornalista que Ricardo 

Stuckert se identifica e busca se inspirar, o que transparece em sua fala. Três 

nomes são referências para Ricardo no âmbito fotográfico: a principal, seu pai 

 
155 RITCHIN, Fred. “O futuro do fotojornalismo”. Artigo publicado no site da Pós-Graduação em 
Fotografia da Universidade Estadual de Londrina, PR, pp.5-6. 
156 BARBALHO, Marcelo L. “Fotojornalismo expandido: Fotógrafo e reportagem visual no atual 
sistema de produção e difusão de notícias”. Tese de doutorado apresentada à Escola de 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2015, p.39 
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Roberto Stuckert, fotógrafo admirado e conhecido em Brasília, foi o primeiro 

contato com a fotografia e com a montagem de um estúdio. A segunda é o 

mineiro, Sebastião Salgado. Fotógrafo mundialmente reconhecido, sua 

premiada obra denunciou a fome, a pobreza extrema, os horrores da guerra, 

injustiças sociais e testemunhou a variedade cultural humana, tribos indígenas 

intocadas da Amazônia, além de paisagens exuberantes. Trabalhou em 

Agências de Fotojornalismo famosas como a Sygma e a Magnum. Socialmente 

engajado, é representante especial do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF).  Entre seus livros destacam-se: Outras Américas (1986), 

que retrata as condições de vida de camponeses latino-americanos; Terra 

(1997), que trata da questão agrária no Brasil; Êxodos (2000), com fotos, 

realizadas em 47 países, retratando o fluxo de pessoas nos mais diversos 

contextos de guerra, pobreza ou violência; e Gênesis (2013), com fotos de 

paisagens, vida selvagem e humana intocadas pelo homem157. Ao contrário de 

Ricardo, Salgado não valoriza a tecnologia digital, ainda lida com negativos e 

impressões, embora já utilize uma câmera digital. Ele afirma que fotografia é 

aquela que se materializa em papel, o que vemos no celular é somente uma 

imagem158.  Ricardo é seu amigo e admirador profundo do seu trabalho, os dois 

fotografaram os trabalhadores brasileiros do Movimento Sem Terra (MST) 

juntos. Segundo ele, “qualquer cena, seja dramática ou não, fica eternizada em 

suas fotografias como uma obra de arte". 

 
157 “Sebastião Ribeiro Salgado Júnior”. Revista Biografia. Disponível em: 
<http://sociedadedospoetasamigos.blogspot.com.br/2012/10/sebastiao-ribeiro-salgadojunior. 
html>. Acesso em 15/11/2016. 
158 Matéria “Sebastião Salgado prevê fim da fotografia ‘em 20 ou 30 anos’”, G1 Globo.com, 
28/10/2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/10/sebastiao-salgado-
preve-fim-da-fotografia-em-20-ou-30-anos.html>. Acesso em 02/11/2016. 
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E finalmente, Robert Capa, pseudônimo criado pelo húngaro Endre Ernõ 

Friedmann, no início de sua carreira para conseguir um melhor pagamento 

para suas fotografias. Como fotojornalista foi reconhecido mundialmente por 

suas fotos de guerra, captadas por uma máquina Leica no calor do 

acontecimento e o mais próximo possível. Capa foi testemunha dos principais 

conflitos bélicos do século XX: A Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra 

Mundial, A Guerra Sino-japonesa e a Guerra da Indochina.159 Perguntado 

sobre a veracidade de sua foto mais emblemática, “O soldado caído”, ele 

respondeu: “Não é preciso pousar a câmera. As imagens estão lá, basta 

capturá-las. A verdade é a melhor imagem, a melhor propaganda”160. Em 1947, 

Ele funda junto com os fotógrafos Henri Cartier-Bresson, George Rodger e 

David Seymour a Agência fotográfica Magnum, que seria uma cooperativa 

dedicada a proteger os direitos autorais e negativos de seus funcionários. Até 

hoje é uma das mais importantes agências do gênero. Ricardo elogia seu 

trabalho e sua coragem, o chama de "precursor do fotojornalismo" e tem como 

filosofia uma frase que ele atribui a Capa: “a fotografia é fotojornalismo, não 

importa se tem foco, luz, o que importa é que você tenha a imagem, o registro”. 

Capa afirmava também: “se suas fotos não são boas o suficiente, então você 

não está perto o suficiente”161, tal postura Stuckert  seguiu perfeitamente no 

seu trabalho como fotógrafo da presidência. 

 
159 CASADEI, Eliza “Entre o clique e a morte”, de 22/10/2013, Revista de Historia.com.br. 
Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/entre-o-clique-e-a-morte>. 
Acesso em: 12/04/2016. 
160 “Escritor relata história de Robert Capa em Biografia”. Site Focus. Escola de Fotografia, 
13/08/2016. Disponível em: <https://focusfoto.com.br/escritor-relata-a historia- de-robert-capa-
em-biografia/>. Acesso em: 12/04/2016. 
161 “10 frases de fotógrafos de rua que você precisa conhecer”. Site IPhoto Channel. Disponível 
em:https://iphotochannel.com.br/mestres-da-fotografia/10-frases-de-fotografos-de-rua-famosos-
que-voce-precisa-saber. Acesso em:12/09/2015 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/entre-o-clique-e-a-morte
https://focusfoto.com.br/escritor-relata-a%20historia-%20de-robert-capa-em-biografia/
https://focusfoto.com.br/escritor-relata-a%20historia-%20de-robert-capa-em-biografia/
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Alguns fotógrafos, seus amigos, trabalharam com ele e também foram 

importantes na sua formação como fotógrafo. Hélio Campos Mello atuou como 

fotojornalista, na década de 1970, em diversos veículos da imprensa: Jornal da 

Tarde, Estado de São Paulo, Veja, Última Hora. Na década de 1980, participou 

como diretor da revolução editorial feita pela Agência Estado, sob o comando 

de Rodrigo Mesquita e da transição tecnológica que informatizou redação, 

fotografia e implantou a informação em tempo real. Em 1989, como 

fotojornalista do Estadão, retratou a invasão americana ao Panamá, em busca 

do general Noriega, e em 1990/1991 a Guerra do Golfo. Nesta última ele 

fotografou os soldados e civis mortos no intuito de mostrar que aquela guerra 

dita “cirúrgica” e “diferente das guerras tradicionais” pela imprensa 

internacional, não era tão diferente assim. Ele pagou um preço alto pelas fotos 

produzidas no front: ele e o repórter Wiliam Waack ficaram reféns dos soldados 

de Saddam Hussein, por uma semana. De 1993 a 2006, trabalhou como 

fotógrafo, redator-chefe, diretor de planejamento e diretor de redação da 

Revista Isto é. 162 Nesta época Hélio convidou Ricardo a trabalhar com ele, os 

dois se conheciam há algum tempo, quando fotografaram em Washington, na 

Casa Branca, na época do presidente Bush pai, década de 1980. Atualmente, 

Hélio é editor e dono da Revista e Editora Brasileiros. Em 2004, Ricardo 

convidou Hélio para ser um dos editores do livro “Lula. 500 dias em fotos”, com 

fotos suas como fotógrafo oficial do presidente Lula. 

 Jorge Araújo, fotógrafo da Folha de São Paulo há mais de 30 anos, já 

fotografou quatro Copas do Mundo e quatro Olimpíadas, Paisagens 

 
162 Entrevista de Hélio Campos Mello ao  Blog Entretantos. Disponível em: 
<http://entretantos.com.br/entrevista-com-helio-campos-mello-da-revista-brasileiros/> Acesso 
em: 14/04/2016. 

http://entretantos.com.br/entrevista-com-helio-campos-mello-da-revista-brasileiros/
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exuberantes, além de momentos políticos e sociais históricos, como as fotos 

que produziu junto com o jornalista Ricardo Kotscho, no garimpo de Serra 

Pelada, as de todas as eleições presidenciais desde 1984 e as que integraram 

a exposição “888 horas de agonia”, que mostravam a “epopéia” de Tancredo 

Neves desde a Emenda Dante de Oliveira até sua morte. Conquistou o Prêmio 

Esso de 1979, com a fotografia da manifestação pela Anistia na Praça da Sé, 

em São Paulo. Foi vencedor de 52 prêmios nacionais e internacionais, entre 

eles cinco Prêmios Wladimir Herzog e dois Prêmios Nikon.163 Já realizou 

exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Segundo ele, a leitura 

diária de jornais e revistas e concentração total garantem que a foto já esteja 

“projetada na cabeça” antes de ser feita.164 Ricardo já fotografou com ele 

muitas vezes e é um grande admirador do seu trabalho.  

Maurício Lima, começou sua carreira como fotógrafo esportivo do 

Lance!. Em 2001, foi contratado pela Agência France-Presse e suas fotos 

foram publicadas nos principais editoriais do mundo. Atualmente trabalha no 

jornal The New York Times.  Sua lente tem documentado questões sociais e 

conflitos bélicos, já realizou trabalhos em países como Afeganistão, Iraque, 

Israel, Líbia, Portugal e regiões palestinas.  Ele se considera um contador de 

histórias e direcionou seu trabalho para regiões de conflitos depois de uma 

conversa com o escritor Gabriel García Marquez, que o aconselhou a “nunca 

deixar de iluminar as pessoas esquecidas pela sociedade”. Um de seus 

 
163 Reportagem “Galeria de fotógrafos”, Folha Press. Disponível. em: 
<http://folhapress.folha.com.br/paginas/galerias/fotografos/jorgearaujo/index.shtml>. Acesso 
em: 14/04/2016. 
164 Reportagem “Primeira página” de Otávio Rodrigues sobre o fotógrafo Jorge Araújo, Revista 
Trip, ano 2, n.9, 1988. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=oi0EAAAAMBAJ>. Acesso em 14/04/2016. 

http://folhapress.folha.com.br/paginas/galerias/fotografos/jorgearaujo/index.shtml
https://books.google.com.br/books?id=oi0EAAAAMBAJ
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trabalhos, que ele cita com muito orgulho em entrevista, exemplifica a 

preocupação social e a denúncia presente em suas fotografias: O menino 

Ayadi, que perdeu a visão de um olho e ficou só com 20% de visão do outro 

depois de ataque aéreo norte-americano à Bagdá, foi fotografado por ele no 

seu dia a dia, em casa, a fim de mostrar os horrores da guerra e tentar ajudar 

de alguma forma seu pai que juntava dinheiro para o tratamento da córnea do 

menino. Para sua alegria, uma família americana, que viu as fotos no 

Washington Post, custeou sua viagem e tratamento nos EUA.165 Em 2015, foi 

eleito pela revista Time com um dos 10 melhores fotógrafos do mundo e 

ganhou em 2016 o Prêmio Pulitzer por sua cobertura da crise dos refugiados 

na Síria, Iraque e Afeganistão.166 Ricardo considera Maurício um “amigão” e 

qualifica sua forma de fazer fotografia como bem metódica e muito moderna.  

 Jonne Roriz é fotógrafo há 18 anos e tem formação pelo International 

Center of Photography (ICP), em Nova York. Trabalhou no Estado de São 

Paulo por treze anos e atualmente como freelancer em sua agência envia fotos 

para o mundo todo. Especializado em eventos esportivos, inclusive é um 

mergulhador “Dive Master”, habilidade que o mantém debaixo d’água 

fotografando esportistas aquáticos em ação167.  Fez fotos de variados eventos 

esportivos: Copas do Mundo de Futebol da Alemanha (2006) e da África 

(2010), Olimpíadas de Atenas (2004), Pequim (2008) e Londres (2010), Jogos 

 
165 Reportagem “Fotógrafo Mauricio Lima humaniza a realidade de guerras” de Paula Bittar no 
Correio Braziliense. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-
e-arte/2015/01/11/interna_diversao_arte,465672/fotografo-mauricio-lima-humaniza-a-realidade-
de-guerras.shtml>. Acesso em: 14/04/2016 
166“Maurício Lima”.  Doc Foto. Disponível em: <http://docfoto.com.br/site/fotografo/mauricio-
lima/>. Acesso em 14/04/2016. 
167 Matéria “O click que não volta” da Revista Imprensa.Jornalismo e comunicação. Disponível 
em:<http://portalimprensa.com.br/revista_imprensa/conteudoextra/43733/jonne+roriz+fotografo
+do+estadao+conta+bastidores+de+fotos+que+marcaram+sua+carreira>.Acesso em: 
14/04/2016. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/01/11/interna_diversao_arte,465672/fotografo-mauricio-lima-humaniza-a-realidade-de-guerras.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/01/11/interna_diversao_arte,465672/fotografo-mauricio-lima-humaniza-a-realidade-de-guerras.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/01/11/interna_diversao_arte,465672/fotografo-mauricio-lima-humaniza-a-realidade-de-guerras.shtml
http://portalimprensa.com.br/revista_imprensa/conteudoextra/43733/jonne+roriz+fotografo+do+estadao+conta+bastidores+de+fotos+que+marcaram+sua+carreira
http://portalimprensa.com.br/revista_imprensa/conteudoextra/43733/jonne+roriz+fotografo+do+estadao+conta+bastidores+de+fotos+que+marcaram+sua+carreira
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Pan americanos da República Dominicana (2003), do Rio de Janeiro (2007) e 

Guadalajara (2011), Mundiais de Fórmula 1, de natação e atletismo168. Sua 

fotografias de esportes captam mais que o evento do dia: nitidamente as 

feições (de raiva, angústia, alegria, entre outras) dos atletas. Embora, esse seja 

seu principal interesse, já fez coberturas fotográficas do furacão Katrina em 

New Orleans (2006) e dos terremotos do Haiti e do Chile em 2010. Participou 

de exposições coletivas no Brasil e no mundo. Foi eleito pela revista 

Fotosite/Clix um dos 10 melhores fotojornalistas do Brasil em 2008 e 2009. 

Ricardo afirma que Roriz “faz fotos maravilhosas e tem um olho para fotos 

esportivas que poucos têm” e os dois trabalharam próximos, quando 

fotografavam Olimpíadas. Segundo ele, Jonne é um fotógrafo novo e bastante 

técnico, sabe muito bem extrair o que ele precisa do equipamento. 

As fotos importantes e as influências na sua carreira definem seu perfil 

de fotojornalista. Ele procurou ser bastante versátil na escolha dos seus 

cliques: fotos de momentos políticos brasileiros, em grandes eventos 

esportivos, tribos indígenas isoladas da civilização, a visita do Papa ao Brasil, 

entre outras. Essa diversidade de fotos explica-se pelo seu incômodo com 

rótulos da imprensa acerca do seu trabalho (o “fotógrafo do presidente” ou “o 

filho do Stuckão”), por isso ele busca não se prender a determinada temática. 

Os fotógrafos admirados por ele foram significativos seja na sua técnica – o 

aprimoramento do uso de equipamentos digitais, a montagem dos 

equipamentos de um estúdio fotográfico, diferenciação de equipamentos a 

 
168Matéria “O click que não volta” da Revista Imprensa.Jornalismo e comunicação.Disponível 
em:<http://portalimprensa.com.br/revista_imprensa/conteudoextra/43733/jonne+roriz+fotografo
+do+estadao+conta+bastidores+de+fotos+que+marcaram+sua+carreira>. Acesso em 
14/04/2016. 

http://portalimprensa.com.br/revista_imprensa/conteudoextra/43733/jonne+roriz+fotografo+do+estadao+conta+bastidores+de+fotos+que+marcaram+sua+carreira
http://portalimprensa.com.br/revista_imprensa/conteudoextra/43733/jonne+roriz+fotografo+do+estadao+conta+bastidores+de+fotos+que+marcaram+sua+carreira
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serem usados em determinadas fotos, como as de esportes -, seja na sua 

escolha do que e como fotografar. 

O trabalho como fotojornalista, segundo Stuckert, contribuiu muito para o 

ofício de fotógrafo oficial da presidência da República.  O respeito à chefia e à 

hierarquia foi algo muito valorizado e ele passou esses valores ao 

departamento de fotografia, onde ele exercia o papel de coordenador. Segundo 

ele, todas as informações referentes ao trabalho de cada funcionário do 

departamento, inclusive ele, deveriam estar explícitas, não restando dúvidas. A 

experiência na redação, de saber qual a pauta fotográfica do dia e priorizar os 

eventos mais importantes, também foi aproveitada por ele. Além disso, ele 

ressalta que “essa experiência em redação não tem preço, é uma sabedoria, 

de saber o que é o certo e o que é errado”. 

Ele se considera um “fotógrafo bastante técnico” e os recursos técnicos 

que ele utiliza para fazer fotografia, atualmente, estão intimamente ligados ao 

mundo digital, mas ele teve oportunidade de conviver com os recursos 

fotográficos como filme e revelação em laboratório, nos anos que trabalhou 

para O Globo. A transição do analógico para o digital foi feita “sem traumas” 

por ele, afinal ele já tinha intimidade com a computação. Essa intimidade o 

ajudou na troca de experiência por dicas de uso do digital com fotógrafos já 

experientes no início de sua carreira. Suas marcas de equipamentos digitais 

preferidas são a Canon e a Nikon. Sua afeição maior é pela Canon, pois sua 

qualidade é melhor e a “concorrência certamente irá usá-la”. A que tem sido 

sua companheira atualmente é a EOS 5D Mark III, com 22 megapixels, que 

pode fazer uma foto pequeninha ou uma foto do tamanho da parede com ótima 
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qualidade, e é possível trabalhar em raw com ela  que não comprime. Segundo 

ele, essa máquina é tão boa que até Sebastião Salgado, que só usava a Leica, 

está usando. Outra que está entre as suas preferidas é EOS 5D Mark X, de 18 

megapixels, pequena e bem rápida, pode tirar 14 fotogramas por segundo, 

fazendo 36 fotos sequenciais sem parar.  

Na sua opinião, o domínio da técnica e dos recursos que a máquina 

proporciona deve ser bem aprimorado, a fim de que “o senso estético possa 

aflorar”, que o olhar do fotógrafo possa se revelar. O fato de ser um fotógrafo 

perfeccionista e muito técnico o ajudou bastante no início de sua carreira, pois 

possibilitou que sobressaísse frente aos fotógrafos mais experientes, que eram 

muito bons no olhar, fator “que se aprimora com o tempo”. Ele se define como 

um fotógrafo “muito intenso”, que vai ficar várias horas sem comer para fazer 

as fotos que precisa de pessoas ou eventos até o último minuto. 

Uma preocupação técnica no trabalho de Ricardo é a utilização ou não do 

aplicativo Photoshop para modificar a foto. Na era digital o laboratório do futuro 

é esse aplicativo, que possibilita dar mais exposição, clarear, desentortar a 

imagem, entre outros recursos. Ricardo não gosta de usá-lo para manipular a 

fotografia, inclusive ele afirma nunca ter manipulado nenhuma que tenha 

produzido. Em sua opinião o fotógrafo que lida com imagens políticas não pode 

usar esse subterfúgio, porque o que ele faz “é um trabalho de registro histórico, 

não pode vacilar, senão sua credibilidade vai embora”. Apesar de apreciar 

muito o Photoshop e saber usá-lo muito bem, evita utilizar diariamente, “para 

não ficar viciado” e substituir a técnica e a experiência do fotógrafo. Ricardo 

afirma que o profissional tem que ter um “compromisso com a realidade” e que 
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é “totalmente contra a manipulação fotográfica”, porque nesse ofício tem que 

estar sempre atento para não ser “mal visto na sociedade”. 

Entretanto, a autorização da manipulação de uma foto sua pelo marketing 

eleitoral da campanha à reeleição de Lula, em 2006, contradiz seu discurso de 

ser contra a manipulação fotográfica. Tal foto, que pode ser vista abaixo, foi 

bastante retocada: o céu se tornou azul e nuvens brancas foram colocadas ali; 

O chefe da segurança, general Marco Edson Gonçalves Dias, e a mão 

estendida no canto da imagem sumiram, e mulheres foram inseridas no lugar 

do general169. Em sua fala, Ricardo considera essa a foto-símbolo do governo. 

Ela foi produzida em um evento em Lauro de Freitas, Salvador, em 2006, 

quando o então presidente inaugurava casas populares. Nesta, o menino 

Everton de oito anos subiu no ombro de um desconhecido só para tocar Lula e 

apareceu na frente de Ricardo, que já estava tirando fotos. Desde a campanha 

o menino é conhecido como “lulinha”.170  

  Foto original 

 
169 Matéria “Lula retoca foto símbolo da campanha” da Folha de São Paulo, 10/09/2006. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u82802.shtml> Acesso em: 
10/09/2015. 
170 Matéria “O menino-símbolo da campanha do presidente Lula de 2006” retirada da Folha de 
São Paulo e reproduzida no blog de Marcílio Moreira, 27 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<http://marciliomoreira.blogspot.com.br/2010/12/o-menino-simbolo-da-campanha-do.html>. 
Acesso em: 12/10/2012. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u82802.shtml
http://marciliomoreira.blogspot.com.br/2010/12/o-menino-simbolo-da-campanha-do.html
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  Foto modificada

O uso do Photoshop ou qualquer programa que modifique a fotografia é 

assunto de grande polêmica desde que a tecnologia digital passou a dominar 

as redações. Edições, cortes, manipulações e montagens sempre 

ocorreram171, mas nunca com tanta frequência como agora. Munhoz destaca 

que a manipulação da imagem é “algo inerente à fotografia”, ou seja, a partir do 

momento que o fotógrafo escolheu um ângulo e não outro, ou definiu quem vai 

ser fotografado ou não em um evento, ele alterou o sentido da foto de acordo 

com suas intenções, sejam elas movidas por fatores estéticos ou por questões 

ideológicas, mas “o fato é que a digitalização da imagem tornou os processos 

de manipulação extremamente acessíveis e de difícil detecção”172.  

Essa desconfiança em relação ao conteúdo das fotografias da imprensa, 

segundo Munhoz, levou algumas agências e jornais a se cercarem de cuidados 

para evitarem manipulações: “A Associated Press adotou políticas oficiais de 

não alteração/manipulação das fotografias” e “fotógrafos alemães fundaram 

uma associação chamada DOK, estabelecendo um código de ética que proíbe 

 
171 A adulteração de fotografias não se limita ao uso do digital. Nas décadas de 1930 e 1940, 
por exemplo, Joseph Stalin mandou apagar das fotos oficiais ex-colaboradores que se 
tornaram adversários do regime liderado por ele na União Soviética. 
172 MUNHOZ, Paulo Cesar Vialle. Fotojornalismo, Internet e participação: Os usos da fotografia 
em weblogs e veículos de pauta aberta. Dissertação de mestrado em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas na Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005, p.56. 
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a manipulação de fotos”. 173 Aqui no Brasil, há uma entidade, a Associação 

Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos (Arfoc), com sede 

em vários estados do país, que defende os fotojornalistas em casos de 

manipulações em suas fotos feitas pela imprensa brasileira. Há regras para 

tentar controlar a interferência permitida no tratamento digital de fotografias 

jornalísticas, que podem variar conforme cada instituição. Mas duas delas são 

muito aceitas: nunca adicionar ou subtrair elementos da imagem na pós-

produção.  

As críticas à edição de imagens digitais apontam a falta de confiabilidade 

do leitor atual no que realmente se vê no jornal ou na revista e o risco que corre 

o fotojornalismo de perder sua credibilidade. A falta de ética da imprensa ou do 

fotógrafo ao descaracterizar uma foto para que ela fique mais atraente ao 

público pode ser exemplificada pela Revista National Geographic, que, em 

1982, deslocou uma das pirâmides do Egito de lugar para se adequar melhor à 

diagramação da página, ou pelo fotógrafo Brian Walski, do jornal americano 

Los Angeles Times, que manipulou em programa de tratamento de imagem 

uma foto que mostra um fuzil apontado para um pai com o filho na Guerra do 

Iraque, motivo pelo qual foi demitido.174 

Ritchin critica a supervalorização de imagens fotográficas geradas por 

computador e cita o exemplo do livro de fotografias A Day in Life of America, 

composto por mais de 200.000 fotos, em que os editores resolveram alterar 

uma das fotos no computador para pôr na capa, por razões de “marketing”.   

 
173 MUNHOZ, Paulo Cesar Vialle. Fotojornalismo, Internet e participação: Os usos da fotografia 
em weblogs e veículos de pauta aberta. Dissertação de mestrado em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas na Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005, p.57. 
174 MUNHOZ, Ibdem, p.56. 
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Ele questiona se esse tipo de imagem vai minar mais ainda a confiança que os 

leitores têm no realismo fotográfico e pode no futuro tornar obrigatória a 

rotulação das imagens em ficção e não-ficção.175  

O compromisso com a ética e a veracidade dos acontecimentos tão 

valorizados pelos fotojornalistas é algo que deve ser prezado. Mas, o que 

necessita ser problematizado é a suposta transparência da fotografia, a 

afirmação de que ela é um espelho do real. Embora, efetivamente, a câmera 

capte a realidade e tenha uma incrível semelhança com ela, “constitui uma 

interpretação do mundo, da mesma maneira que a pintura ou o desenho”176 , 

além de ser produzida por uma pessoa engajada em um projeto (pessoal, 

governamental, etc) e que tem uma determinada visão de mundo. 

 

2.3. Um fotojornalista na Presidência da República 177  

Em 2002, Ricardo recebeu a tarefa da Isto é de fotografar os candidatos 

às eleições daquele ano, em momentos até de intimidade. Fazer ensaios com o 

candidato Lula foi o mais difícil. Depois de semanas de negociações, Ricardo 

resolveu ir pessoalmente falar com Lula e conseguiu passar uma hora no 

 
175 RITCHIN, Fred. “O futuro do fotojornalismo”. Artigo publicado no site da Pós-Graduação em 
Fotografia da Universidade Estadual de Londrina, PR, pp.11-12. 
176 SONTAG, Susan. Ensaios sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Arbor, 1981, p.07. 
177 Essa parte do capítulo baseia-se nas duas entrevistas feitas ao fotógrafo: Dia 14/06/2015, 
em Brasília e dia 22/08/2016 no Instituto Lula, São Paulo. Em anexo (CD). 
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apartamento do petista, em São Bernardo do Campo (SP). Do ensaio, saiu 

uma das fotos da campanha, em que Lula rosnava para a cadela Michele.178 

Quando recebeu o convite do secretário de imprensa e seu amigo 

Ricardo Kotscho para trabalhar como fotógrafo oficial do presidente, a pedido 

de Lula, que gostou muito do seu trabalho para a Isto é, ele ganhava o triplo 

do que passou a ganhar no cargo. O que o motivou a aceitá-lo, além do fato 

de incluir essa experiência em seu currículo, foi a possibilidade de fotografar 

um presidente de origem simples, o primeiro operário presidente, no seu 

cotidiano, tanto o de homem público quanto o da sua vida privada, buscando 

clicar o seu relacionamento e sua proximidade com o povo. Uma das 

condições impostas por Ricardo para fazer o trabalho foi a de fazer ele próprio 

a foto do presidente com a faixa presidencial e não um fotógrafo externo, 

como era feito até então pelos demais presidentes. Seu pedido foi aceito. 

Inclusive Lula posou para a foto do primeiro mandato sem a faixa, por 

sugestão da secretaria de imprensa da Presidência e de Luiz Gushiken, então 

ministro-chefe da SECOM, provavelmente para que parecesse mais com um 

homem do povo179. 

Essa insistência em fazer a fotografia do presidente com a faixa tem 

uma explicação: seu pai tem um grande orgulho de ter produzido e ajudado a 

produzir retratos de presidentes sorrindo e Ricardo queria que a família 

mantivesse essa tradição. A fotografia oficial do ex-presidente João 

 
178Reportagem “Regra dos fotógrafos é não ver, ouvir ou falar”, Gazeta do povo. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?tl=1&id= 860307&tit=Talpai-tal-
filho>. Acesso em 30/11/2010. 
179 CRUZ, Patrick. “Todos os retratos da presidência”, GQ Brasil, 31/08/2016. Disponível em: 
http://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2014/05/todos-os-retratos-da-presidencia.html. 
Acesso em 12/11/2016. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?tl=1&id=%20860307&tit=Talpai-tal-filho
http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?tl=1&id=%20860307&tit=Talpai-tal-filho
http://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2014/05/todos-os-retratos-da-presidencia.html
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Figueiredo seria feita por um fotógrafo de fora, mas como ele não conseguia 

relaxar pediu para seu fotógrafo oficial (“Stuckão”) fazer umas fotos e 

exatamente aquela que ele abriu um sorriso, quando ele o sugeriu que 

pensasse no seu cavalo, o Mitaí, foi a escolhida.180 Em 1995, quando foi feito 

retrato do ex-presidente Fernando Henrique, com um sorriso tímido, o pai de 

Ricardo auxiliou o fotógrafo oficial Getúlio Gurgel a produzi-la. E Ricardo seria 

o fotógrafo das duas fotos oficiais do ex-presidente Lula, ambas com Lula 

sorrindo. A foto do primeiro mandato foi a primeira foto oficial em formato 

digital (ele desmente o fotógrafo do ex-presidente Obama, Pete Souza, que 

alega ter sido o primeiro fotógrafo da história a usar tecnologia digital numa 

foto oficial). A do segundo mandato foi “inovadora”, pois foi feita fora de um 

estúdio, com Lula no gramado do Palácio da Alvorada. 

A experiência de seu pai como fotógrafo oficial do ex-presidente 

Figueiredo foi importante para Ricardo em 2003, quando recebeu o convite 

para ser fotógrafo do presidente Lula. Roberto avisou ao filho de que essa 

tarefa exigia muito tempo livre e que sua privacidade seria incomodada. E 

passou a ele três ensinamentos, que na sua visão eram necessários ao 

fotógrafo de um presidente: “não pode ouvir, ver ou falar”, seu manual seria o 

mesmo daqueles macaquinhos. Segundo o pai, ele teria que entrar nos 

lugares que seriam fotografados sem incomodar ninguém, com o máximo de 

discrição possível, sem ouvir o que as pessoas estavam falando e não 

poderia confundir sua função com a relação que ele tivesse com o 

fotografado. 

 
180 CRUZ, Patrick. “Todos os retratos da presidência”, GQ Brasil, 31/08/2016. Disponível em: 
http://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2014/05/todos-os-retratos-da-presidencia.html. 
Acesso em 12/11/2016. 

http://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2014/05/todos-os-retratos-da-presidencia.html
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Quando começou seu trabalho em 2003, se deparou com equipamentos 

obsoletos na presidência para fazer suas fotos – não havia um computador 

moderno e a máquina disponível não era digital. O fotógrafo oficial do ex-

presidente Fernando Henrique ficou oito anos fotografando com duas máquinas 

fotográficas que não eram digitais e usava um computador velho.  Ricardo os 

modernizou e inaugurou nova maneira do governo lidar com a fotografia, com 

mais dinamismo para o fotógrafo. Nesse sentido, a lógica da comunicação 

governamental foi modernizada no governo Lula. A partir daí, todas as fotos 

oficiais foram digitalizadas e divulgadas no site da Secretaria de Imprensa da 

Presidência e em todas as viagens feitas pelo presidente existia a preocupação 

de presentear o Chefe de Estado do país visitado com um álbum de fotos de 

toda a visita.  Ele contou com a ajuda do fotógrafo Domingos Tadeu, da sua 

equipe na Secretaria de Imprensa, que fotografava eventos onde estivessem 

somente o vice-presidente ou a primeira dama Marisa e que aconteciam 

simultaneamente àqueles onde o presidente estivesse. 

 Ricardo foi convidado para fazer um trabalho de assessoria de imprensa, 

de divulgação e não somente o de fotógrafo oficial, que faz as fotografias e 

guarda num álbum. Na secretaria de imprensa deram carta branca para fazer 

um site com a agenda do presidente, onde as fotos do seu dia-a-dia estariam 

disponíveis para serem acessadas pelos jornais do país e do mundo, agências 

internacionais, pequenas ou grandes, elas ficavam numa “área de download 

livre, como acontece com as secretarias de chefes de Estado do mundo 

inteiro”. Ele explica que os fotógrafos oficiais brasileiros anteriores a ele não 

faziam um trabalho de divulgação fotográfica do dia-a-dia do presidente, tarefa 
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para a qual ele tinha sido contratado, porque essa função era do fotógrafo da 

Agência Brasileira de Comunicação – Radiobrás. O fotógrafo do presidente 

somente fazia fotos para serem inseridas em um álbum de propriedade do 

governante.  

A relação do fotógrafo com o presidente era de confiança total, tanto que 

em muitos momentos o próprio solicitava a sua presença nos eventos via 

celular, sem passar pelo intermédio da Secretaria de Imprensa (o que causou 

até incômodo na Secretaria, como mostra a opinião de Nelson Breve), além 

disso, ele circulava na residência do presidente e nos bastidores do Palácio da 

Alvorada e da Granja do Torto quando quisesse. Lula chamava o fotógrafo 

também para fazer fotos de sua intimidade (recepções de família, jogos de 

futebol) e certa noite na Granja do Torto ligou para ele, a fim de fazer uma foto 

do casal presidencial com a Lua, que estava muito bonita181.  Ricardo fez 

questão de salientar que a relação dos dois não era de amizade e sim de 

admiração, pois destacava qual era sua função naquele momento (ele não o 

chamava de Lula, mas sim de Presidente). Lula, perguntado pelo então 

Secretário de Imprensa Ricardo Kotscho, a respeito do trabalho de Stuckert 

contou: 

 "Este é o exemplo vivo, a fotografia do exercício do meu mandato. O 

Stuckinha é daquelas pessoas que, do ponto de vista do caráter, do 

companheirismo, da lealdade e da sua competência profissional, Deus faz 

uma vez e joga a fórmula fora. Além de tudo, é um cara com dedicação 

exclusiva ao seu trabalho. Com ele não tem hora, não tem tempo ruim, não 

tem adversidade que o impeça de cumprir a sua tarefa. Se eu deixo, ele fica 

 
181 SCOLESE, André e COSTA, Leonencio. “Viagens com o presidente. Dois repórteres no 
encalço de Lula do Planalto ao exterior”. Rio de Janeiro: Record, 2006,p.58. 
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até sem comer. Eu que preciso pedir para ele descansar de vez em quando, 

ficar com a família..." 182  

Os jornalistas Eduardo Scolese e Leonencio Costa fazem vários relatos 

do dia-a-dia do presidente, no planalto e em viagens, no seu livro e o fotógrafo 

oficial é citado algumas vezes. Segundo eles, pessoas próximas ao presidente 

confirmaram o carinho do casal presidencial por ele. Seu pai “Stuckão” falou a 

respeito disso: 

“- Dona Marisa disse que tomou meu filho de mim. Ele e o Lula gostam 

muito do Ricardo. Ela cuida da alimentação dele. O Lula é muito 

preocupado com o menino, é filho dele. Sabe como é... fotógrafo não tem 

tempo para nada, só para fotografar.”183 

Questionado se ele quis buscar inspiração no trabalho de fotógrafos 

oficiais do exterior, por exemplo, o fotógrafo do presidente americano Obama, 

negou, porque acreditava que a “cultura e a visão da mídia brasileiras são 

diferentes”. Ele explica que a aceitação do número de fotografias da intimidade 

do presidente americano não é a mesma aqui e nem ele iria querer 

“ridicularizar o governante brasileiro”. Embora tenha dado importância a 

momentos de intimidade do presidente, não foi seu principal foco. Tinha em 

mente que ia fotografar um “governo popular”, que receberia muitos 

movimentos sociais e representantes do povo, esse seria o foco frequente, mas 

não daria menos importância aos demais eventos (reuniões ministeriais, 

viagens diplomáticas, entre outros). Realmente, observa-se dentre as fotos que 

foram divulgadas no site e disponibilizadas para a Imprensa, que a minoria era 

de momentos mais íntimos do presidente e que muitas são cliques da 

 
182 Reportagem “O Fotógrafo do presidente”, Brasileiros. Disponível em: 
<http://www.revistabrasileiros.com.br/ediçoes/4/textos/248/>. Acesso em 28/12/2010. 
183 SCOLESE, André e COSTA, Leonencio. “Viagens com o presidente. Dois repórteres no 
encalço de Lula do Planalto ao exterior”. Rio de Janeiro: Record, 2006, p.56. 

http://www.revistabrasileiros.com.br/ediçoes/4/textos/248/
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proximidade de Lula com populares em diversos eventos. Parece que houve 

uma preocupação em divulgar só fotografias produzidas em eventos, para não 

danificar a imagem do governante. 

A respeito de alguma restrição as suas fotos, o fotógrafo nega a sua 

existência. Afirmou que tinha total liberdade para escolher o que fotografar e 

quais fotos seriam enviadas para a imprensa, embora, os eventos do dia não 

fossem escolhidos por ele, e sim pela SECOM. Todas as fotos passavam pela 

sua mão, ele era o editor de fotografia e tinha autonomia para escolher a foto 

que queria sem interferência de ninguém. O único critério dessas escolhas era 

o seu “bom senso”. Assim, eram escolhidas aquelas que não comprometessem 

a imagem do presidente. Ele explicou que sua experiência de trabalho na 

imprensa contribuiu para filtrar as imagens que seriam usadas 

inapropriadamente pelos jornalistas. Em momentos de crise no governo, como 

no caso do “mensalão”, não ocorreu nenhuma intromissão no seu trabalho, “a 

rotina continuou a mesma”, somente o número de entrevistas coletivas 

fotografadas naquele momento aumentou. Escolese e Nossa comentaram que 

o presidente gostava de se distrair nos seus momentos de insônia olhando as 

fotos de viagens com Stuckert. Ele o chamava na cabine presidencial para 

olhar a seleção de imagens e opinava: “Essa ficou perfeita”, “Essa ficou digna 

de uma exposição”.184 

É importante frisar que essa autonomia era relativa, pois os eventos e 

cerimônias onde o presidente estivesse presente não eram escolhidos por ele. 

Como a confiança que o governo tinha nele era total e Ricardo deu provas de 

 
184 SCOLESE e COSTA, “Viagens com o presidente. Dois repórteres no encalço de Lula do 
Planalto ao exterior”. Rio de Janeiro: Record, 2006p.54. 
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que compartilhava dos seus projetos governamentais, não fazia muita diferença 

uma fiscalização do que seria divulgado à imprensa. E em momentos de crise, 

embora ele diga que a rotina continuou a mesma, a SECOM provavelmente 

pensou em estratégias para não abalar a imagem e a popularidade de Lula185. 

Em termos de comparação, o fotógrafo oficial do ex-presidente Fernando 

Henrique não tinha essa liberdade de escolher as fotos que seriam 

disponibilizadas para a imprensa. Ele limitava-se a produzi-las e guarda-las em 

um arquivo.186 Nos EUA, também, as fotografias produzidas pelos fotógrafos 

oficiais dos presidentes americanos passam pelo filtro de um editor de 

fotografia da Casa Branca, que olha uma por uma antes de serem 

divulgadas.187 

Sobre essa liberdade no trabalho do Ricardo, Armando Medeiros, que 

trabalhou na Secretaria de Comunicação nos dois mandatos de Lula, afirmou 

que ele sempre teve autonomia e isso não era visto como um problema, dada a 

importância e competência do seu trabalho. Segundo ele, o trabalho do 

fotógrafo foi uma “prestação de serviço à comunicação governamental muito 

importante”, ajudou na divulgação das ações presidenciais, além de ter 

 
185 Os jornalistas Scolese e Nossa comentam que, no auge da crise do “Mensalão”, o Planalto 
trabalhava com duas opções para não abalar a imagem do presidente: cancelava a viagem ou 
ele partia, tomando alguns cuidados: articulava a militância petista para contrabalançar as 
vaias e cartazes com dizeres de ataque ao presidente eram vetados pelos seguranças no 
evento. SCOLESE e COSTA, ibdem, p.202 
186 Entrevista com Getúlio Gurgel, Portal Photos, 29/07/1999. Disponível em: 
<http://photos.com.br/o-fotgrafo-do-fernando-henrique/> Acesso em: 20/10/2012. 
187 “The White House: Through the Lens”, documentário da National Geographic, 2011. 
Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=Qx6vcQdoaf0>. Acesso em 03/11/2012. 

http://photos.com.br/o-fotgrafo-do-fernando-henrique/
https://www.youtube.com/watch?v=Qx6vcQdoaf0
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contribuído para regionalizar a imagem do Lula, quando o fotografava nas 

viagens pelo Brasil188.  

Já o secretário de Imprensa do segundo mandato de Lula, Nelson Breve, 

com quem o fotógrafo teve um atrito, fez algumas críticas a ele, principalmente 

à sua “excessiva autonomia”: 

“Eu queria alterar a questão da fotografia, mas não consegui construir 

condições políticas para isso. (...) O Stuckert conseguiu conquistar dentro 

da intimidade do presidente uma relação muito próxima e ele não conseguia 

entender a importância do trabalho coletivo, do conjunto no processo. Ele 

fazia o seu trabalho, muito bem, mas não consultava ninguém. Uma 

discussão sobre a hierarquia de importância das fotografias no dia em que 

eram produzidas ocasionou um entendimento errado sobre hierarquia e ele 

ameaçou largar o cargo.(...) Ele era uma pessoa difícil, não gostava de ser 

contrariado. Como a velocidade de produção das imagens e de divulgação 

tinha que ser muito rápido, não tinha maiores discussões sobre o que seria 

fotografado.”189  

A visão sobre o patrão, Lula, e seu governo são as melhores possíveis.  

Analisando em retrospectiva, Ricardo enfatiza que as realizações junto à 

grande aprovação popular a seu governo são fortes argumentos de que houve 

sucesso no intento, que foi um governo bom para a sociedade. Nas suas 

palavras: 

“(...) qual o presidente que saiu com quase 100% de aprovação? Nenhum. 

Porque alguma coisa ele fez de bom para o país, tirou milhões da linha de 

pobreza, o bolsa família, minha casa minha vida, hoje as pessoas tem carro, 

celular, e isso não agrada a sociedade toda, agora, não sou eu quem vai 

mostrar diferente, muitas vezes as pessoas não gostavam do que eu 

mostrava, eu sei, falavam para mim. Mas, esse é o meu papel, fazer a 

 
188 Entrevista feita a Armando Medeiros, 09/03/2016, em Ipanema, Rio de Janeiro. Em anexo 
(CD) 
189 Entrevista feita a Nelson Breve, 03/03/2016, em Copacabana, Rio de Janeiro. Em anexo 
(CD). 
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fotografia da melhor maneira possível, (...) Se você fizer uma pesquisa, ele 

foi o melhor presidente que o Brasil já teve (...) Eu tive a sorte de trabalhar 

com uma pessoa como essa e registrar o que aconteceu no seu governo. 

(...) eu tô registrando uma parte da história e uma pessoa que foram muito 

importantes para esse país.(...) O que eu quis fazer foi mostrar um pouco o 

que a imprensa não mostrou nesses 8 anos de governo, através das 

imagens”. 

Ele afirma que é um fotojornalista, não um “fotógrafo oficial chapa branca” 

e que o trabalho feito foi um “documentário fotográfico de um governo, uma 

radiografia fotográfica de oito anos do governo Lula”. Inclusive, salienta que 

essa denominação de “chapa branca” não é encontrada no exterior. Nos EUA, 

na França, existe uma compreensão a respeito da função: mostrar através de 

imagens o cotidiano da pessoa e do homem público. O compromisso com a 

realidade e o olhar diferenciado de fotojornalista contribuíram para o ofício, que 

era fotografar a história de um determinado governo brasileiro, “registrar a 

história com um olhar jornalístico”. E registrou o que a “imprensa não mostrava” 

com suas pautas preocupadas em críticas e pequenos detalhes, ou seja, o que 

estava “efetivamente acontecendo”. As fotos produzidas, segundo ele, 

demonstravam “a maneira como ele enxergava o governo e o que estava 

acontecendo naquele momento”. Mas, ele ressalta que não é “marketeiro”, 

nunca pediu uma pose ou interferiu na cena e nem quis mostrar um Lula que 

não existia, pelo contrário, ele fotografou como ele era e como era querido, isso 

estava “na frente dele todo dia.” 

Na entrevista, Ricardo autodenomina-se “fotojornalista” o tempo todo, o 

que equivale para ele ser um profissional que tem compromisso com a verdade 

e a realidade. Mas, é importante destacar que ao registrar o que estava 

“efetivamente acontecendo” e o que estava “na frente dele todo dia”, ele 
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também escolhe ângulos, escolhe determinadas cenas da realidade e tem sua 

visão da realidade, assim como, se engaja em um projeto pessoal e político. O 

jeito individualista do fotógrafo, que fez questão de ter autonomia em seu 

trabalho na presidência, se tornou um casamento perfeito com o modo 

carismáticos que Lula tinha de se comunicar diretamente com a população, de 

proximidade com as pessoas. A comunicação entre fotógrafo e fotografado se 

tornava direta. 

No seu processo criativo, ao longo dos dois mandatos de Lula, Ricardo 

afirma que se preocupava primeiro em estudar o que significava cada evento, 

quais “personagens” estariam presentes, quais assuntos seriam discutidos, em 

seguida, ele tentava inserir na fotografia a emoção e a informação. Ás vezes, a 

foto saía da forma convencional, um aperto de mão, os governadores sentados 

à mesa com o presidente, por exemplo, mas em alguns momentos ele 

conseguia captar algo mais. Ele cita o exemplo da reunião da Cúpula de 

Segurança Nuclear, em Washington, em 12 de abril de 2010. Uma das fotos 

divulgadas mostra o olhar apreensivo do presidente Obama, fazendo um “ok” 

cabisbaixo para o presidente Lula. Segundo ele, nesta fotografia a discordância 

entre os dois acerca do tema da reunião fica clara. A foto está na próxima 

página:  
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Ricardo enxerga uma regionalização clara nas fotografias produzidas 

Brasil afora, ou seja, ele vê diferenças entre elas nas regiões. As fotos 

produzidas no Nordeste são mais carregadas de emoção, e Lula era recebido 

na casa das pessoas, fazia um lanche com elas. Na região sudeste, as 

pessoas estão na rua, não há essa proximidade. Segundo ele: 

Todos os lugares que ele ia era muito bem recebido, é aquela coisa, é o 

mito, queriam pegar nele. Só que no nordeste as pessoas são mais 

humildes e ele ia nos lugares e conseguia entrar na casa das pessoas, 

sentava, tomava um café com bolo e como não tinha muita imprensa, ele 

tinha esse sossego de sentar e almoçar. É muito diferente, a acolhida é 

diferente, aqui as pessoas estão na rua, lá o evento é perto da casa do 

cara, a gente conseguia entrar na casa das pessoas, você entra na 

intimidade delas, você usa o banheiro da casa. As fotos no Nordeste tinham 

mais apelo popular, e o fato dele ser nordestino também conta. 

O fotógrafo acompanhou o presidente em viagens, comícios, reuniões, 

entre outros eventos onde Lula estivesse presente. Segundo ele, estava “em 

alerta 24 horas” para a qualquer momento fotografá-lo, inclusive levava o 

equipamento aos lugares que ia fora do trabalho, para estar sempre pronto 
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caso fosse chamado. Enfim, o cotidiano do presidente, em todas as suas 

dimensões, era o objeto principal a ser fotografado. Suas fotos já fizeram parte 

de duas exposições e já viraram livro. A exposição, organizada nos meses de 

junho a julho de 2009, no Castelinho do Flamengo, intitulada “Milhões de 

Lulas”, divulgou ao público 80 fotografias produzidas e usadas na campanha de 

reeleição de Lula até sua posse. A Federação de Indústria de São Paulo 

(FIESP), organizou em homenagem a Lula, em junho de 2011, a exposição 

“Milhões de Lula” e um jantar. Foram 48 fotografias, divulgadas ao público, 

produzidas nos eventos da entidade enquanto ele era presidente. O Livro “Lula, 

500 dias em fotos”, lançado no dia 16 de julho de 2009, mostrou 158 fotos do 

dia-a-dia do presidente tiradas no primeiro mandato. No prefácio do livro, 

Ricardo afirmou que: “Fotografar o presidente é uma aula permanente de 

humanidade e simplicidade, mantida por ele mesmo num ritmo acelerado de 

trabalho”. 

Kotscho elogiou muito seu trabalho na presidência. No livro “Lula 500 dias 

em fotos” ele afirmou: “Em suas longas jornadas junto ao presidente, onde quer 

que estejam, ainda hoje é capaz de se emocionar com o que vê e o que ouve 

em nossas viagens. Profissional ao extremo, sempre atento, Stuckinha, como o 

presidente e todos nós chamamos, consegue fazer um trabalho notável sem 

ser notado.” Em matéria escrita por Kotscho na revista online Brasileiros sobre 

o fotógrafo, ele menciona que o trabalho dele não é igual ao dos fotógrafos 

oficiais anteriores:  “Antes de Stuckinha, a tarefa do fotógrafo oficial era fazer o 

registro burocrático das atividades presidenciais para a posteridade. Com ele, 
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profissional unanimemente reconhecido como um dos mais qualificados 

fotógrafos do País, a arte chegou ao poder”.190 

Ricardo se empenhou para dar apoio logístico aos fotógrafos da imprensa 

que iam ao planalto fotografar o presidente. Ele ligava para eles contando quais 

os eventos do dia e esperava eles chegarem. Como tinha autonomia, entrava 

no gabinete do presidente e pedia para fazer a foto no final da reunião. Além 

disso, tinha um acordo com os chefes de cerimonial e de segurança de que os 

fotógrafos iriam entrar no final do evento presidencial, mesmo com receio de 

atrapalhar o presidente, eles cediam. Na hora de fotografar, fazia questão de 

ficar perto deles e buscar ângulos parecidos, para que não houvesse 

reclamações de favorecimento. Segundo ele, o fato de ter sido fotojornalista e 

estar no lugar daqueles fotógrafos várias vezes na sua carreira o fez ser 

solidário com eles e se preocupar com as condições propícias ao seu trabalho. 

A relação com os fotógrafos da imprensa, que ele descreve ser pacífica e 

de ajuda mútua, é posta à prova pelos irmãos Lula e Alan Marques, que 

também são fotojornalistas. O primeiro descreve um cenário autoritário para a 

imprensa que não aparece na fala de Ricardo; talvez isso desvele uma rixa 

entre os Marques e os Stuckert, em Brasília ou a existência da relação difícil 

entre imprensa e governo no primeiro mandato. No livro “Caçadores de Luz 

histórias de fotojornalismo”, informações acerca do tratamento dado aos 

fotógrafos e jornalistas da imprensa pelos seguranças do presidente em 

viagens e outros momentos divergem do que Ricardo comenta ser o “acordo” 

entre ele e a segurança para ajudar seus colegas de profissão. Alan argumenta 

 
190Reportagem “O fotógrafo do presidente”, Brasileiros. Disponível em: 
<http://www.revistabrasileiros.com.br/ediçoes/4/textos/248/>. Acesso em 28/12/2010. 

http://www.revistabrasileiros.com.br/ediçoes/4/textos/248/
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que a ordem dada pelo governo era manter a imprensa longe do presidente e 

que a truculência dos seguranças era comparada a de países com regime de 

governo ditatorial. Um exemplo dado por ele foi uma visita do presidente ao 

interior da Bahia onde jornalistas, fotógrafos e Lula ficaram em um estádio de 

futebol, quando o último saiu eles ficaram trancados dentro do local e a ordem 

da segurança era “soltá-los” quando Lula estivesse dentro do helicóptero.191 

Perguntado se existia alguma rixa entre as duas famílias, Ricardo 

desmente. Conhece os irmãos e tem uma relação de amizade com eles, desde 

que Sérgio Marques o contratou para trabalhar em O Globo. Ele mesmo 

conseguiu um emprego para Lula Marques, quando foi despedido da A Folha 

de SP. Segundo ele, Lula e Alan exageraram nas afirmações acerca do 

tratamento do governo aos fotojornalistas. Se isso tivesse acontecido em algum 

momento, ele se intrometeria a favor dos colegas de trabalho. 

Inclusive, a presença das famílias Stuckert e Marques em cargos 

importantes da política e jornalismo Brasilienses é malvista, como mostra uma 

matéria do fotógrafo Ivaldo Cavalcante, editor do Jornal online Olho de Águia, 

onde fez uma mesa redonda de perguntas com vários fotógrafos brasilienses a 

respeito do que ele nomeia de “Oligarquias de famílias que dominam há mais 

de ‘duas’ décadas o fotojornalismo candango”. Segundo ele, os fotógrafos 

pertencentes às famílias Marques e Stuckert dominam o mercado fotográfico 

em Brasília, o que impede que outros disputem em condições de igualdade 

seus espaços. Ele esperava que essa matéria servisse de reflexão e quebrasse 

"tabus". Nas respostas dos fotógrafos acerca do tema do debate muitos 

 
191 MARQUES, Alan, Sérgio, Marques e Lula Marques. Caçadores de Luz. Histórias de 
fotojornalismo. São Paulo: Publifolha, 2008, pp.156-157. 
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reclamaram da falta de espaço na imprensa para os jovens e os experientes, 

um deles afirmou que a “capacidade profissional não é genética, ou seja, não 

se transmite como um DNA de pai para filho, mas sim deve ser medida pelo 

mérito” e outro acusa esses fotógrafos de fazerem “um desses cursos 

medíocres de fotografia e já se considerarem fotojornalistas qualificados”. 192 O 

que se nota na fala desses fotógrafos é o ressentimento com a presença 

dessas duas famílias de fotógrafos em vários cargos de importância na 

imprensa de Brasília e o questionamento acerca do mérito ou não desses 

profissionais. 

Ricardo comentou que o editor da revista, Ivaldo Cavalcanti não “gosta 

dele” e criticou bastante a sua escolha como fotógrafo de Lula. Ivaldo 

Argumentou que ele não tinha currículo igual ao dele: de militância de esquerda 

e de trabalho como fotógrafo do PT. Além disso, Ricardo discordou da 

acusação de que as duas famílias monopolizam todos os cargos importantes 

em Brasília: na família Stuckert, só ele e o irmão que trabalharam na grande 

imprensa (o irmão ficou mais tempo, 20 anos em O Globo) e na família 

Marques, Sérgio Marques é editor de O Globo, Lula e Alan trabalharam para A 

Folha de São Paulo (O primeiro como editor e o outro como fotojornalista). 

Segundo ele, os cargos na imprensa brasiliense não se resumem a esses. 

Outro relato sobre o acesso dos fotógrafos de jornais aos eventos 

presidenciais é do fotojornalista Orlando Britto. Seu currículo está repleto de 

fotos de presidentes desde a época da ditadura militar, além de manter contato 

 
192 CAVALCANTI, Ivaldo. Jornal online Olho de Águia - Ano 02 - Brasília - Distrito Federal - 
Novembro/ Dezembro/ 2002. Disponível em: <http://www.jornalolhodeaguia 
.com.br/anterior/13/mesa.htm>. Acesso em 20/10/2011. 
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constante com a política, porque sua empresa já foi contratada algumas vezes 

para fotografar as campanhas políticas de candidatos do PSDB. Segundo ele, 

a Comunicação do governo Lula padronizava o ambiente em que estivesse o 

presidente e mantinha os fotojornalistas confinados em pequenos espaços, o 

que prejudicava seu trabalho: 

Presos nos “chiqueirinhos” (apelido dos espaços em que a imprensa é 

confinada nas cerimônias palacianas), fotógrafos voltam suas lentes para 

um cenário produzido e insípido: uma autoridade sentada numa cadeira, na 

frente de um banner com uma propaganda institucional. Conseguir flagrar 

nesse ambiente um olhar, um balançar de cabeça ou uma expressão que 

diga algo sobre a conjuntura política é como achar ouro.193 

Algo que Ricardo, após o término do seu trabalho como fotógrafo oficial 

da presidência, lamentou bastante foi a inexistência de um investimento 

governamental em deixar a “história fotográfica dos seus presidentes para o 

público”. Em sua opinião os presidentes fazem parte da memória do país, por 

isso deveriam investir em meios para conservar essa história, como a criação 

de museus, organização de exposições ou criação de sites. Inclusive os 

arquivos com fotos oficiais dos presidentes da república brasileiros anteriores à 

Lula são propriedade de cada governante, não existe uma preocupação em 

doar esse material para uma instituição pública.  Nos EUA, por exemplo, é 

completamente diferente. Por lei todas as fotografias produzidas por fotógrafos 

oficiais pertencem aos Arquivos Nacionais e a Biblioteca Presidencial fica com 

todas elas.194 Ele ainda sugeriu organizar uma equipe para buscar fotos de 

fotógrafos oficiais e fotojornalistas dos presidentes para organizar um site, mas 

 
193 DUAILIBI, Júlia “Fim do Caminho. A agonia de Dilma Roussef nas imagens de um veterano 
de Brasília”, Piauí, edição 116, maio de 2016. Disponível em: 
<http://piaui.folha.uol.com.br/materia/fim-do-caminho/>. Acesso em:12/07/2016 
194 “The White House: Through the Lens”, documentário da National Geographic, 2011. 
Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=Qx6vcQdoaf0> Acesso em 03/11/2012. 

http://piaui.folha.uol.com.br/materia/fim-do-caminho/
https://www.youtube.com/watch?v=Qx6vcQdoaf0
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não foi possível. O que ele conseguiu somente foi fazer uma galeria de fotos de 

todos os presidentes com a faixa presidencial no site da presidência da 

república.  

Essa preocupação dele com a história fotográfica dos presidentes 

brasileiros é muito semelhante ao que existe nos EUA. Há 50 anos, desde o 

ex-presidente Lyndon Johnson, que existe a preocupação governamental em 

documentar a história dos presidentes americanos e seus governos, tanto 

bastidores como o seu trabalho, e criar um arquivo público. O próprio fotógrafo 

do ex-presidente Obama explicou que “a parte mais importante” do seu 

trabalho era “criar um arquivo para o futuro” e que ele teve muita sorte de ter 

essa “grande oportunidade de documentar a história”.195  

Com o fim do segundo mandato de Lula, Ricardo começou a trabalhar 

para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), fotografando a Seleção 

Brasileira e atualmente continua a fotografar Lula, agora para o Instituto Lula, 

fundado em 2011 pelo presidente para cuidar do acervo histórico e do 

intercâmbio internacional de suas experiências políticas como ex-presidente. 

O engajamento de Stuckert no projeto de fotografar e divulgar o cotidiano 

do presidente Lula torna-se mais inteligível com a investigação da memória 

construída por ele e de sua trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional. 

Tendo iniciado sua carreira no início da década de 1990, momento de crise do 

fotojornalismo,  conseguiu se sobressair muito em razão do domínio que 

 
195 “The White House: Through the Lens”, documentário da National Geographic, 2011. 
Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=Qx6vcQdoaf0> Acesso em 03/11/2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx6vcQdoaf0
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possuía da tecnologia digital e também graças a influência como fotógrafo e 

proximidade com o poder que seu pai Roberto adquiriu em Brasília. 

As influências e lugares onde trabalhou definem seu perfil de 

fotojornalista. Ricardo afirma ser um fotógrafo técnico e que estuda bastante 

para dominar os recursos do seu equipamento. Buscou experiências 

fotográficas diversas para não ser rotulado de “fotógrafo do Lula” ou “filho do 

Stuckão”. Seu discurso contrário ao uso do Photoshop, aplicativo bastante 

polêmico para muitos, na manipulação de suas fotografias contradiz a 

autorização da modificação de uma foto sua pelo marketing eleitoral da 

campanha à reeleição de Lula, em 2006. 

 Sua opção pelo ofício no governo Lula é explicada pela possibilidade de 

fotografar um presidente de origem humilde, ex-operário, no seu cotidiano 

público e privado e de produzir sua foto oficial (tarefa que seu pai também se 

ocupou). Ele modernizou e inaugurou nova forma de produzir imagens de um 

presidente brasileiro e divulgá-las. Embora negue uma proximidade mais íntima 

com o governante, circulava em sua residência e produzia fotografias de sua 

intimidade.  

A lealdade e concordância com os projetos governamentais 

proporcionaram a Ricardo liberdade total para fotografar e selecionar o que 

divulgar. Nem todos os funcionários da comunicação concordaram com essa 

autonomia, o que trouxe atritos, por exemplo, com o secretário de imprensa do 

segundo mandato, Nelson Breve. Sua relação com fotógrafos em Brasília, 

segundo ele, era amistosa, mas alguns relatos apontam conflitos e disputas 

políticas. 
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Cap.3 – A imagem pública de Lula em três atos: no Site, na Imprensa e no 

Livro fotográfico de Ricardo Stuckert 

3.1- Analisando as fotografias divulgadas no site da presidência 

Foram selecionadas para essa análise 158 fotografias de um corpus 

fotográfico de aproximadamente 200.000, divulgadas no site da presidência da 

república, nos dois mandatos do presidente Lula. O critério de escolha foi a 

exemplaridade, ou seja, são representativas da totalidade das imagens. Elas 

estão organizadas em séries fotográficas, que foram selecionadas a partir de 

buscas por acontecimentos governamentais de maior incidência no arquivo de 

Excel com as legendas e datas das fotos, cedido pelo Instituto Lula. 

Cada série fotográfica integra os seis conjuntos temáticos, que foram 

escolhidos levando-se em consideração o princípio da “intertextualidade”, que, 

segundo Mauad, interpreta os temas evidenciados nas imagens a partir da 

análise do contexto histórico, das ações governamentais e da trajetória pessoal 

e política de Lula. O quadro de incidência de fotografias por temas é o 

seguinte: 

 

Subtemas: Quantidade 

de fotos: 

 

1.Reuniões políticas e visitas de políticos e celebridades ao 

presidente e D. Marisa 

23 

2.Visitas de populares ao presidente e D. Marisa e seus 

momentos de intimidade 

13 
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3.Período do “mensalão” 30 

 

4.Programas sociais 15 

5.Viagens e relações externas 41 

6.PAC e nacionalismo 36 

 

Baseada nesse conjunto temático procedeu-se à análise histórico-

semiótica das fotografias, segundo os espaços retratados, a seguir: espaço 

fotográfico, espaço geográfico, espaço da figuração, espaço do objeto e 

espaço da vivência/evento. 

• Espaço Fotográfico 

Este espaço contém as escolhas técnicas e estéticas do fotógrafo, 

desvelando a forma de expressão da mensagem transmitida pelas imagens. 

Essa análise é importante para explicitar “os significados implícitos, os 

elementos relativos à educação do olhar próprios ao tempo em que a fotografia 

foi produzida, bem como as estratégias de sentido adotadas pelo fotógrafo na 

sua relação com o cliente da foto”196. 

Conforme exposto no capítulo anterior, Ricardo Stuckert se considera um 

fotógrafo muito técnico e perfeccionista. Mesmo tendo utilizado câmera 

analógica no início da carreira, valoriza a câmera digital e seus equipamentos, 

 
196 MAUAD, Ana M.”O poder em foco - Imagens reservadas de homens públicos, uma reflexão 
sobre fotografia e representação social”. Diálogos - Revista do Departamento de Historia e do 
Programa de Pós-Graduação em História, vol. 11, núm. 3, 2007, p.137 
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buscando sempre aprimorar seus conhecimentos técnicos. A observação de 

grande parte das fotos analisadas revela um recurso técnico muito usado por 

ele: a lente grande-angular, que permite dar amplo destaque a quem está perto 

do foco e inclui muitas pessoas e objetos que estejam na cena fotografada. 

João Moreira Salles em artigo sobre Stuckert e seu trabalho ao lado de Lula 

também repara nisso: 

Tudo que se aproxima de uma grande-angular cresce, e assim também, nas 

mãos de Stuckert, o ex-presidente. Há política na escolha das lentes. A 

disciplina exige colar a grande-angular em Lula, para que ele não suma no 

bolo, e fechar o diafragma, para não negar foco a ninguém. “Aí vem tudo”, 

no jargão dos fotógrafos – vêm os olhos dos emocionados, o rosto marcado 

dos que trabalham ao sol, os calos de quem estende a mão, os dentes dos 

que gritam ou sorriem197. 

Todas as fotografias são públicas, produzidas por Ricardo e divulgadas 

no site da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, no período de 

agosto de 2003 ao final do governo em 2010. Ele e o ex-presidente Lula tinham 

uma relação de confiança mútua muito grande e por isso a proximidade em 

todos os momentos, tanto os oficiais como os de intimidade. Embora a 

incidência recaia sobre a esfera pública, as fotos de caráter privado, produzidas 

nas residências do presidente (Palácio do Planalto e Granja do Torto), estão 

presentes e mostram a imbricação entre o público e o privado nas imagens 

produzidas, ou seja, os ambientes de intimidade do presidente também se 

tornam palco de eventos oficiais. 

A Tabela com a Distribuição das fotografias pelos elementos que 

compõem o espaço fotográfico se encontra na próxima página: 

 
197 Artigo de João Moreira Salles “Lula volta a Lula”, na revista Piauí, 09/03/2016. Disponível 
em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lula-volta-a-lula/>. Acesso em: 23/06/2018. 

https://piaui.folha.uol.com.br/lula-volta-a-lula/
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 1.Reuniões 
polít. e visitas 
de políticos e 
celebridades ao 
presidente e D. 
Marisa 

 

2.Visitas de 
populares ao 
presidente e D. 
Marisa e seus 
momentos de 
intimidade 

3.Período 
do 

“mensalão” 

4.Programas 
sociais 

5.Viagens 
e relações 
externas 

6.PAC e 
nacionalismo 

TOTAL 

Ano: 
A partir de 
08/2003 
 
2004 

 
2 

 
 

5 

 
- 

 
 

2 

 
- 
 
 

1 

 
1 
 
 

3 

 
- 
 
 

2 

 
- 
 
 
- 

 
3 
 
 

13 
2005 
 
2006 

2 
 

5 

- 
 

6 

23 
 

7 

7 
 

2 

6 
 

5 

- 
 

3 

38 
 

28 
2007 
 
2008 

4 
 
- 

2 
 

- 

- 
 
- 

- 
 
- 

7 
 

7 

11 
 

6 

24 
 

13 
2009 
 
2010 

3 
 

1 

2 
 

1 

- 
 
- 

1 
 

1 

10 
 

5 

7 
 

9 

23 
 

17 
Sentido: 
Horizontal 

 
22 

 
13 

 
30 

 
15 

 
41 

 
36 

 
157 

 
Vertical 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

Direção: 
Esquerda 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1 

 
6 

 
18 

 
Direita 

 
1 

 
1 

 
7 

 
1 

 
1 

 
3 

 
14 

 
Central 

 
17 

 
10 

 
20 

 
11 

 
38 

 
27 

 
123 

Distribuição 
Dos planos: 
Plano único 

 
10 

 
2 

 
4 

 
4 

 
13 

 
5 

 
38 

Dois planos 
 
Três planos ou 
mais 

6 
 

7 

4 
 

7 

8 
 

18 

3 
 

8 

8 
 

20 

7 
 

24 

36 
 

84 

Objeto 
Central (Lula): 
Em 1° plano 

 
17 

 
11 

 
24 

 
10 

 
34 

 
31 

 
127 

Em 2° plano 06 2 6 5 7 5 31 
Distribuição 
dos 
elementos na 
foto: 
Equilibrada 

 
21 

 
10 

 
28 

 
13 

 
39 

 
28 

 
139 

Concentração 
na parte 
superior 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
4 
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Concentração 
na parte 
inferior 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
7 

 
15 

Iluminação: 
Claro 
c/sombra 

 
- 
 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

Claro s/ 
sombra 

12 6 15 1 10 18 62 

Flash 11 7 14 14 31 18 95 
Tempo: 
Dia 

 
23 

 
8 

 
30 

 
14 

 
40 

 
36 

 
151 

Noite - 5 - 1 1 - 7 
Posada 14 6 9 2 17 11 59 
Instantânea 9 7 21 13 24 25 99 
Montagem 
com três 
fragmentos 
de fotos 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

 

A opção enquadramento inclui os itens: sentido, direção, distribuição de 

planos e distribuição dos elementos na foto. Neste item o padrão espacial 

encontrado foi o seguinte: horizontal, centralizado, com três planos ou mais, 

com o objeto central (Lula) em primeiro plano e concentração equilibrada.  

A opção nitidez inclui os itens: foco, impressão visual e iluminação. Neste 

item o padrão espacial encontrado foi o seguinte: objeto central em destaque, 

por concentrar o foco, linhas definidas, permitindo identificar planos e 

elementos na imagem, iluminação clareada por flash e fotos instantâneas. 

Cruzando-se os dois itens acima descritos encontra-se um espaço 

fotográfico que expressa uma mensagem caracterizada pela nitidez, claridade 

e pela ênfase num determinado assunto devidamente contextualizado (o dia-a-

dia do presidente Lula), caracterizada por tomadas instantâneas, transmitindo 

naturalidade. Outra característica da mensagem são os sentidos de 

estabilidade, harmonia e união dados pela combinação 
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retangular/horizontal/central, enfatizada também pela combinação entre objeto 

central no primeiro plano e concentração equilibrada. Essa harmonia e 

estabilidade escondem conflitos e ausências no espaço fotográfico, por 

exemplo manifestações contra Lula e o PT em eventos pós-Mensalão, como 

inaugurações ou visitas à obras. 

A presença de vários planos aponta uma maior profundidade de campo e 

a intenção do fotógrafo em abarcar o máximo de elementos na imagem. Isso 

mostra o caráter documental dessas fotografias, e também o sentido de 

aglutinar diversos elementos em torno do presidente (classes sociais, lugares, 

etc). Lula é o objeto central, protagonista e age com naturalidade na grande 

maioria das fotos. Ele é também o elemento aglutinador e integrador localizado 

no centro da foto. 

• Espaço Geográfico 

Nesta dimensão incluem-se os lugares retratados. A tabela abaixo 

evidencia as proporções de incidência: 

 

 1.Reuniões 
polít. e visitas 
de políticos e 
celebridades 
ao presidente 
e D. Marisa 

 

2.Visitas de 
populares ao 
presidente e D. 
Marisa e seus 
momentos de 
intimidade 

3.Período 
do 

“mensalão” 

4.Programas 
sociais 

5.Viagens 
e relações 
externas 

6.PAC e 

nacionalismo 
TOTAL 

Brasília 23 13 10 8 2 6 62 

Outros 

Brasil 

- - 20 7 9 30 66 

Exterior - - - - 30 - 30 

Ambiente 

Privado 
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(Granja do 

Torto e 

Palácio da 

Alvorada) 

23 13 - - - - 36 

Visita à 

obras (em 

andamento 

ou prontas) 

- - 7 - - 11 18 

Eventos 

ligados a 

Programas 

Sociais 

(Brasil) 

 

- 

 

- 

 

10 

 

15 

 

- 

 

14 

 

39 

Eventos 

oficiais no 

Palácio do 

Planalto e 

Centro 

Cultural 

Bando do 

Brasil 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

2 

 

5 

 

19 

Outros - - 6 - - 12 18 

 

A localidade eleita como de maior incidência no espaço geográfico é o 

Brasil (81%), afinal Lula era o presidente brasileiro no período analisado aqui. 

Além disso, a diversidade de regiões brasileiras e sua presença nelas 

transmitem a ideia de que ele não ficava “encastelado” no Palácio do Planalto. 

Brasília surge em todas as temáticas analisadas, nela observa-se os espaços 

público e privado imbricados. 

O fotógrafo Ricardo não divulgava muitas fotos da intimidade do 

presidente e sua família, mas selecionou algumas em suas residências da 

Granja do Torto198 e do Palácio da Alvorada199 para estarem no site. Segundo 

 
198 A Granja do Torto tem 758.692 mil metros quadrados de área, 404 mil m2 são urbanizados 
e conta ainda com um lago. Na área construída, com 4.795 m2, há uma casa principal com mil 
metros quadrados, com uma suíte principal, duas suítes comuns, dois quartos, dois escritórios, 
salas de jantar, de estar, de audiência e de jogos, varanda coberta, copa e cozinha. A casa tem 
ainda uma piscina (49 m2), sauna, cinema, churrasqueira, garagem, casa de hóspedes, corpo 
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ele, a intimidade de Lula e sua família não era o foco de suas fotografias, além 

disso, podia comprometer a imagem do presidente. As duas residências têm 

uma grande estrutura e muito conforto. Somente Lula e João Baptista 

Figueiredo moraram na Granja do Torto por muito tempo, os outros presidentes 

só aproveitaram o local para reuniões políticas, confraternizações ou eventos 

beneficentes (como fez Dona Ruth, esposa de Fernando Henrique).  Lula 

utilizou os dois locais como moradia. Somente durante o período de 2004 a 

2006 que permaneceu unicamente na Granja, pois o Palácio da Alvorada 

estava fechado para reformas.  

Esses espaços foram aproveitados por ele para eventos oficiais e eventos 

mais íntimos, como a comemoração de seu aniversário, que contava com a 

presença de amigos e populares, reuniões ministeriais, visitas de artistas e 

celebridades, churrasco com líderes de nações, como China e EUA, jogos de 

futebol com políticos, jogadores e celebridades, a festa junina anual organizada 

para os amigos e familiares, entre outros. Dona Marisa é presença constante 

nesses eventos, já os outros familiares (filhos, netos, irmãos) não aparecem 

nas fotos. 

 
da guarda e refeitório (onde fica a segurança militar) e administração da residência. Matéria 
“Granja do Torto é preparada para receber Lula” do jornal online Tribuna do Paraná, de 
04/11/2002. Disponível em: <https://www.tribunapr.com.br/noticias/brasil/granja-do-torto-e-
preparada-para-receber-lula/> Acesso em: 26/04/2018. 
199 O Palácio da Alvorada, projetado por Oscar Niemeyer, é composto de: subsolo que abriga 
um auditório para 30 pessoas, Sala de Jogos, Almoxarifado, Despensa, Cozinha, Lavanderia e 
a Administração do Palácio, o térreo com salões utilizados pelo Presidente da República, para 
compromissos oficiais de governo e primeiro andar que constitui a parte residencial do Palácio, 
onde se encontram quatro suítes e salas íntimas. Site da Presidência da República. Disponível 
em:        <http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/palacios-e-residencias/palacio-da-
alvorada>.  Acesso em: 26/04/2018 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/brasil/granja-do-torto-e-preparada-para-receber-lula/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/brasil/granja-do-torto-e-preparada-para-receber-lula/
http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/palacios-e-residencias/palacio-da-alvorada
http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/palacios-e-residencias/palacio-da-alvorada
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Lugares que são a moradia do presidente, por isso abrigam sua 

intimidade, seu espaço privado, também viram espaços públicos na lente de 

Stuckert, mesmo não sendo seu foco principal. A diversidade de fotografias 

indica que Lula se deixa fotografar não somente em eventos políticos, mas em 

sua intimidade, como se convidasse o público a adentrar na residência 

presidencial. E em algumas fotos essa presença é real, por exemplo, quando 

ele recebe, com D.Marisa, os estudantes que visitam o Palácio da Alvorada, ou 

quando pessoas participam da sua festa de aniversário, em outubro de 2009, 

também aí (foto abaixo). 

  
(Pasta 2/pág. 07/Anexos/CD) 

 

Ocupando lugares de grande incidência nas séries fotográficas também 

estão as obras e eventos ligados a Programas Sociais, em várias regiões do 

Brasil. Nas obras, o presidente está sorridente entre operários, reafirmando sua 

própria origem, ou mexendo em máquinas. Nos eventos, observa-se o Lula nos 

palanques, mostrando sua capacidade de falar diretamente com o público ou 

próximo a ele (abraçando, beijando, segurando crianças). Esse contato com o 

público vai ser investigado melhor ao longo desta análise. 
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Durante os oito anos de governo Lula visitou 84 países, além da Guiana 

Francesa e a Palestina, ficou exatamente 477 dias no exterior, priorizou a 

América Latina e a África. Nesse período, 232 chefes de Estado e de governo 

visitaram o Brasil.200 As fotos do presidente no exterior são interessantes para 

analisar a sua imagem para o mundo e dizem muito sobre as relações externas 

construídas em seu governo. Nelas, percebe-se Lula discursando em eventos, 

conversando com líderes políticos, destacando-se nas fotos coletivas de 

Chefes de Estado, numa postura de protagonismo, ou recebendo assessoria 

direta do seu ministro de relações exteriores, Celso Amorim, que inúmeras 

vezes, aparece ao seu lado. Em muitas fotos, ele segura as mãos de líderes da 

América Latina e de países em desenvolvimento, como os do continente 

africano e da Índia, numa atitude de união de interesses, de parceria (um 

desses exemplos encontra-se na imagem abaixo, produzida em Johanesburgo, 

2007).  

 
(Pasta 5/pág 07/Anexos/CD) 

 
200Matéria “Nos oito anos de governo, presidente Lula visitou 84 países”, O Globo, 24/12/2010. 
Disponível em:  <https://oglobo.globo.com/politica/nos-oito-anos-de-governo-presidente-lula-
visitou-84-paises-2905980> Acesso em: 24/04/2018 

https://oglobo.globo.com/politica/nos-oito-anos-de-governo-presidente-lula-visitou-84-paises-2905980
https://oglobo.globo.com/politica/nos-oito-anos-de-governo-presidente-lula-visitou-84-paises-2905980
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A política externa brasileira do governo baseou-se em uma diplomacia 

ativa presidencial, defesa dos interesses nacionais, com forte 

multilateralismo201, buscando alianças com potências médias e economias 

emergentes (a cooperação Sul-Sul).202 Um maior protagonismo brasileiro 

internacionalmente era defendido pelo governo.  Isso transparece na fala do 

ministro Celso Amorim, quando afirmou que a atuação do Brasil fez parte de 

“uma travessia – de uma inibida ‘potência média’, confinada à sua própria 

região - ao status de ator global, reconhecido e incentivado por uma grande 

variedade de países que interagiram conosco.”203 A insistência em pleitear uma 

vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a grande aproximação 

comercial e política com os países do continente africano, o estreitamento dos 

laços com os países sul-americanos (o apoio à formação da União das Nações 

Sul-Americanas - UNASUL204 indica isso) e a aproximação comercial com a 

China, a Índia e a Rússia, formando blocos como G-4 e BRIC são exemplos de 

atuações brasileiras no cenário internacional  e materializaram sua busca por 

protagonismo neste. 

 
201 A noção de multilateralismo expressa a preferência por um padrão de interação coletiva nas 
diversas dimensões, seja como método de negociação, de ação ou de regulação, ao invés de 
priorizar ações unilaterais ou bilaterais. O Brasil tem interesse no multilateralismo 
institucionalizado, pois busca aumentar sua capacidade de negociação e prevenir o 
unilateralismo das grandes potências. Ver: VIGEVANI, Tullo e RAMANZINI Júnior, Haroldo  - 
Anais do 8º Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas, 2011. Disponível em: 
<https://cnd.fgv.br/en/node/451>. Acesso em: 24/05/2018 
202ALMEIDA, Paulo Roberto de. “Uma política externa engajada: a diplomacia no governo Lula”. 
Rev. Bras. Polít. Int. 47 (1): 162-184 [2004] 
203 LESSA, Marcos André. “Governo Lula e a Rodada Doha: A aposta valeu a pena?” Dossiê 
SimpoRI, vol.V, 2016, p.03 
204 União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) nasceu com o objetivo de promover a 
integração produtiva, energética e de infraestrutura, embora sem substituir o MERCOSUL e a 
Comunidade Andina (CAN), e afastar influências extra-regionais.Ver: SILVA, Antouan Matheus 
Monteiro P. “O BRIC na Política Externa do Governo Lula (2003-2010): Do Conceito à 
Coalizão”, Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Relações Internacionais da 
Universidade de Brasília (Unb), 2013, pp.31-32 

https://scholar.google.com/citations?user=Ss_e1iEAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
https://cnd.fgv.br/en/node/451
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Alguns autores criticaram esse protagonismo brasileiro nas relações 

internacionais. Lessa afirmou que a opção pelo multilateralismo era arriscada, 

pois dependia de um consenso muito grande dos países envolvidos nas 

decisões, além do fato de que ser liderança exigia assumir responsabilidades 

econômicas, políticas e militares muito grandes.205 Gonçalves era mais 

pessimista e afirmou: 

O multilateralismo é um jogo para potências (global players) já que exige 

significativo poder (econômico, militar e tecnológico). Além do hard power, o 

jogo do multilateralismo exige um nível elevado de projeção internacional 

(soft power).(...) Países com déficit de poder, que desperdiçam escassos 

recursos de política externa em engajamentos multilaterais, correm o risco 

não somente de perda de projeção como de fracassos recorrentes206 

 

• Espaço do Objeto 

Nesta dimensão incluem-se três tipos de objetos: interiores, exteriores e 

pessoais. Os objetos interiores são associados ao espaço doméstico e 

elementos da intimidade do lar, os exteriores ao espaço fora da casa, ao 

“mundo lá fora” e os pessoais são os que pertencem às pessoas, como 

indumentárias, mamadeiras, adornos em geral. A tabela abaixo revela as 

proporções de incidência: 

 

 
205 LESSA, Marcos André. “Governo Lula e a Rodada Doha: A aposta valeu a pena?” Dossiê 
SimpoRI, vol.V, 2016 
206 GONÇALVES, Reinaldo. “Política Externa, Viagens Internacionais do Presidente Lula e 
Comércio Exterior. O fiasco do caixeiro-viajante”. Texto do site do Instituto de Economia da 
UFRJ, jan/2017. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/index.php/listar-td/textos-para-discussao-
2017/politica-externa-viagens-internacionais-do-presidente-lula-e-comercio-exterior-o-fiasco-do-
caixeiro-viajante>. Acesso em: 12/03/2019. 

http://www.ie.ufrj.br/index.php/listar-td/textos-para-discussao-2017/politica-externa-viagens-internacionais-do-presidente-lula-e-comercio-exterior-o-fiasco-do-caixeiro-viajante
http://www.ie.ufrj.br/index.php/listar-td/textos-para-discussao-2017/politica-externa-viagens-internacionais-do-presidente-lula-e-comercio-exterior-o-fiasco-do-caixeiro-viajante
http://www.ie.ufrj.br/index.php/listar-td/textos-para-discussao-2017/politica-externa-viagens-internacionais-do-presidente-lula-e-comercio-exterior-o-fiasco-do-caixeiro-viajante
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 1.Reuniões 
polít. e visitas 
de políticos e 
celebridades 
ao presidente 
e D. Marisa 

 

2.Visitas de 
populares ao 
presidente e D. 
Marisa e seus 
momentos de 
intimidade 

3.Período do 
“mensalão” 

4.Programas 
sociais 

5.Viagens 
e 

relações 
externas 

6.PAC e 

nacionalismo 
TOTAL 

Objetos 

exteriores 
- 1 29 15 41 36 122 

Objetos 

interiores 
22 7 - - - - 29 

Objetos 

pessoais 
23 13 29 15 41 36 157 

Obj. Exter.: 

Banner e 

outros objs. 

divulgando 

evento 

governa-

mental 

- - 11 10 - 18 39 

Obj. Pess.: 

Símbolos 

nacionais com 

o presidente e 

D. Marisa 

12 3 8 4 30 10 67 

Obj. Pess.: 

Presidente 

usando Trajes 

e chapéus 

regionais 

- 5 3 - 1 - 9 

 

Mauad afirma que “os objetos presentes na fotografia devem ser 

analisados a partir da função sígnica que assumem na dinâmica da 

representação”207. Eles não são meramente produtos, mas “vetores de 

relações sociais”, que permitem compreender detalhes da cultura material que 

os sustenta. Os objetos interiores são os menos flagrados por Stuckert, assim 

 
207 MAUAD, Ana M.”O poder em foco - Imagens reservadas de homens públicos, uma reflexão 
sobre fotografia e representação social”. Dialogos - Revista do Departamento de Historia e do 
Programa de Pós-Graduação em História, vol. 11, núm. 3, 2007, p.142. 
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como o espaço privado do presidente. Os objetos externos e pessoais tem 

mais incidência na produção fotográfica e alguns chamam a atenção do 

observador. 

Lula aparece com diversas vestimentas. Na maioria das fotografias ele 

está de terno, outras vezes de camisa social, o que é compreensível na sua 

função como presidente. Mas, o diferencial está em acessórios que ele usou 

em várias fotos. Usou chapéu de cangaceiro em evento em Pernambuco, 

chapéu de vaqueiro nordestino ao posar com um grupo deles também em 

Pernambuco, o capacete dos operários em refinarias, até cocar indígena em 

evento com vários índios no Planalto. E não é só na cabeça que ele queria 

“fazer parte” do grupo que encontrava. Ao visitar obras em refinarias vestiu 

macacão dos operários, personalizado com a inscrição “presidente Lula” 

bordada, além de uma blusa com o nome da instituição produtora do evento 

que diplomava os adultos alfabetizados, a SESI-RJ/FIRJAN. Dessa forma, Lula 

se identificava com o grupo social ou instituição que visitava  e se apresentava 

como  um governante que fazia algo pelo povo, que literalmente “vestia a 

camisa”. Alguns exemplos adiante: 
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Lula e vaqueiros em Petrolina, PE, 21/02/2006 (Pasta 3/pág.13/Anexos/CD) 
 

 
Presidente Lula durante visita à Plataforma P-47 no porto do Rio de Janeiro, 09/06/2005 (Pasta 
3/pág.4/Anexos/CD) 
 

Outro objeto externo bastante fotografado é um enorme banner, sempre 

posicionado atrás dos presentes em eventos oficiais. Neles temos textos e/ou 

imagens sobre o que acontecerá no evento. As imagens mostram uma 

diversidade de pessoas (idosos, crianças, adultos, negros, brancos, índios, 

trabalhadores, etc) ou apenas a logomarca do governo (“Brasil: um país de 

todos. Governo Federal”). Era uma forma didática de divulgar sua logomarca e 

dar uma face popular ao governo. Um exemplo, na próxima página: 
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Lula em cerimônia de anúncio de recursos do PAC para saneamento e urbanização de favelas 
de alguns estados, DF, 03/08/2007 (Pasta 6/pág. 2/Anexos/CD) 
 

Objetos com símbolos e cores nacionais têm grande incidência (42,5%) 

no espaço fotográfico e são utilizados pelo presidente. Em praticamente todas 

as fotos, um pequeno bóton com a bandeira brasileira está em seu terno, tanto 

em eventos no Brasil como no exterior. A bandeira também foi usada por Lula 

na comemoração com D. Marisa, ministros e operários da Petrobrás na 

plataforma FPSO JK (P-34), no campo de Jubarte (RJ), durante a produção do 

primeiro óleo da camada de Pré-sal, em 2008 (foto na próxima página). Em sua 

jaqueta, o brasão com as armas nacionais, um dos símbolos da República, 

esteve bordado na cerimônia de comemoração do primeiro óleo extraído no 

Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, Rio de Janeiro, em 2009. 
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(Pasta 6/pág.16/Anexos/CD) 
 

Até a camisa da seleção masculina de futebol foi flagrada pelas lentes de 

Stuckert. Lula vestiu-a para receber convidados na Granja do Torto, para torcer 

na Copa do Mundo de 2006 e ofereceu-a como presente aos chefes de estado 

e celebridades internacionais inúmeras vezes, tanto no exterior como em 

território brasileiro. Dona Marisa, também vestiu a camisa da seleção em vários 

momentos que esteve acompanhando o marido e numa foto específica, ela 

está trajando uma blusa com os dizeres “A vitória do Brasil” abraçada ao 

presidente, fazendo uma letra “L” com a mão, mesmo gesto feito por ele nos 

jardins do Palácio da Alvorada aos populares.  

Todos esses exemplos de uso dos símbolos e cores nacionais 

comprovam o projeto de governo nacionalista e como Lula associa a sua 

imagem pública a ele. Pereira analisa o discurso do presidente em seus dois 

mandatos e desvela uma noção de “Nação” como a união de todos os 

brasileiros em torno dos interesses nacionais, sendo que esta iria buscar 

protagonismo e respeito internacional, aumentando assim a auto-estima do 
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povo e tornando-se motivo de orgulho.208 Lula reforçou esse nacionalismo ao 

comparar seu governo com outros da História brasileira de caráter nacionalista 

e desenvolvimentista: o de Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek, como já foi 

mencionado, e as fotografias de Stuckert ajudaram a corroborar isso.  

Lula apareceu em muitas fotos de Stuckert na plataforma FPSO JK (P-

34), no campo de Jubarte (RJ), para comemorar a produção do primeiro óleo 

da camada de Pré-sal, em 2009. Esse evento foi envolto em uma forte aura de 

nacionalismo, e uma fotografia em especial remete a uma “foto-ícone” das 

ideias de nacionalismo brasileiro pela posse do petróleo, sendo por isso 

incorporada à campanha “O Petróleo é Nosso”. Foi produzida em 1952, um ano 

antes da criação da Petrobrás. Nesta foto Getúlio Vargas aparece com a mão 

suja de petróleo, na refinaria de Mataripe, Bahia209. Mauad afirmou, baseada 

em Belting210, que imagens podem acampar em diversos corpos ao longo da 

História, nascem irmãs da anterior por preservar valores, sentidos desta, mas 

são novas por serem tributárias de uma cultura visual e política diferentes.211 A 

foto-ícone citada encontra-se na próxima página: 

 
208 PEREIRA, Laurindo Mékie. “A nação segundo Lula: ‘O reencontro do Brasil consigo 
mesmo’”, Dimensões, vol. 26, 2011, p. 350-370. ISSN: 2179-8869, p.352 
209 Essa foto foi produzida pelo fotógrafo oficial de Vargas com sua Speed Graphic (máquina 
fotográfica de fabricação americana), o sergipano Renato Pinheiro. Segundo ele, enquanto os 
fotógrafos presentes trocavam as chapas das suas máquinas, sugeriu que o presidente, que 
experimentava a viscosidade do petróleo por sugestão do engenheiro, mostrasse sua mão suja 
para uma fotografia. Nascia assim, a foto que virou símbolo. Matéria “Foto de Vargas com a 
mão suja de óleo foi símbolo da campanha O Petróleo é Nosso” da Agência Brasil (EBC), de 
21/04/2006. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2006-04-21/foto-
de-vargas-com-mao-suja-de-oleo-foi-simbolo-da-campanha-petroleo-e-nosso>. Acesso em: 
13/04/2017. 
210 BELTING. Hans. Antropologia de la imagen. Buenos Aires: Katz, 2009. 
211MAUAD, Ana M. “Como nascem as imagens? Um estudo de história visual”. História: 
Questões & Debates, Curitiba, n. 61, p. 105-132, jul./dez. 2014. Editora UFPR. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2006-04-21/foto-de-vargas-com-mao-suja-de-oleo-foi-simbolo-da-campanha-petroleo-e-nosso
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2006-04-21/foto-de-vargas-com-mao-suja-de-oleo-foi-simbolo-da-campanha-petroleo-e-nosso
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(Acervo O Globo. https://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/petrobras-criacao-do-governo-
vargas-9678287) 

Lula fez o mesmo gesto de Vargas ao celebrar a produção do Pré-sal, 

considerado por ele como a “segunda independência do Brasil”. Nesse 

momento ele exaltou a Petrobrás e defendeu maior participação do Estado na 

exploração das riquezas minerais (tal como fez Vargas), o que se materializou 

com a aprovação pelo Congresso do regime de partilha da produção do Pré-

sal, em 2009, considerado mais vantajoso economicamente para o país. 212 

Uma das fotos onde ele faz o gesto citado: 

 
(Pasta 6/pág.15/Anexos/CD) 

 
212 Matéria “Lula lança pré-sal com ataque a tucanos”, 01/09/2009, Folha de São Paulo 
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Fotografias onde Lula supervisiona obras, dentro ou mexendo em 

máquinas, ou observando o grande terreno em obras (o olhar solitário para o 

futuro) assemelham-se a fotografias produzidas no governo desenvolvimentista 

de Juscelino Kubitschek. As fotos contribuíram para a associação da imagem 

pública de Lula a esse governante. A seguir dois exemplos, na primeira JK 

observa as obras da primeira Usina hidrelétrica de Furnas, com uma postura 

contemplativa, em cima de um caminhão; na segunda foto ele observa o 

terreno do início das obras da capital Brasília. 

  
(19/10/1959, Arquivo Eletrobrás) 

  
(s/d, Memorial JK. <http://www.memorialjk.com.br/bsb/pgs/sonho.htm>) 

 

Analisando os dois exemplos abaixo, percebe-se que Lula está dentro de 

uma máquina, dirigindo-a em meio às obras da BR-101, com uma postura mais 
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ativa, no Rio Grande do Sul, em 2005; na segunda, ele observa o terreno das 

obras da Usina Hidrelétrica de Foz do Chapecó, Santa Catarina, em 2007. As 

duas obras fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

programa de industrialização e desenvolvimento econômico, cujo resultado, 

segundo ele, seria o Brasil ser alçado à condição de país desenvolvido. Ainda 

afirmou que uma política industrial desse porte somente teria sido feita em 

alguns momentos da história brasileira, um deles foi o Plano de Metas de 

Juscelino Kubitischek213. 

 

 
(Pasta 3/pág.7/Anexos/CD) 

 

 
213 FREIRE, Aluizio e NERY, André L. Matéria  “PAC  vai  transformar  Brasil  em  país  
desenvolvido,  diz  Lula”, G1 Globo.com, 12/05/2008. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL4667365601,00PAC+DA+INDUSTRIA+VAI+TRAN
SFORMAR+BRASIL+EM+PAIS+DESENVOLVIDO+DIZ+LULA.html>. Acesso em: 05/08/2017 

http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL4667365601,00PAC+DA+INDUSTRIA+VAI+TRANSFORMAR+BRASIL+EM+PAIS+DESENVOLVIDO+DIZ+LULA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL4667365601,00PAC+DA+INDUSTRIA+VAI+TRANSFORMAR+BRASIL+EM+PAIS+DESENVOLVIDO+DIZ+LULA.html
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(Pasta 6/pág.3/Anexos/CD) 

 

• Espaço da Figuração 

 

O espaço da figuração é composto pelas figuras retratadas, sejam 

pessoas ou animais. É um espaço heterogêneo e hierarquizado. As proporções 

de incidência estão evidenciadas na tabela abaixo: 

 

 1.Reuniões 
polít. e visitas 
de políticos e 
celebridades 
ao presidente 
e D. Marisa 

 

2.Visitas de 
populares ao 
presidente e D. 
Marisa e seus 
momentos de 
intimidade 

3.Período 
do 

“mensalão” 

4.Programas 
sociais 

5.Viagens 
e relações 
externas 

6.PAC e 

nacionalismo 
TOTAL 

Lula com 

D.Marisa 
9 11 4 3 1 7 35 

Lula com 

populares 
12 7 18 8 - 11 56 

Lula com 

políticos 

brasileiros 

5 1 11 11 9 26 63 

Lula com 

ministra 
3 1 1 4 - 14 23 
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Dilma 

Lula com 

outros 

políticos 

estrangeiros 

4 - - - 17 - 21 

Lula com 

políticos da 

América 

Latina 

2 - - - 21 - 23 

Lula com 

operários 
- - 3 1 - 8 12 

 

Na maioria dos subtemas o padrão é coletivo, poucas são as fotografias 

onde Lula está sozinho. A primeira-dama D. Marisa é a única pessoa da sua 

família que é fotografada por Stuckert. A diversidade de eventos em que ela 

aparece ao seu lado é interessante, pois a tradição nos governos brasileiros é 

a primeira-dama aparecer majoritariamente em eventos de cunho assistencial. 

Ela viajava com ele, recebia convidados nas residências presidenciais e estava 

tanto nos eventos ligados a programas sociais quanto nos demais eventos 

oficiais, por exemplo, na inauguração do Conselho de Transparência Pública e 

Combate à Corrupção, no Palácio do Planalto. A imagem de companheira 

presente e parceira de todas as horas é construída pelas fotos de Stuckert. 

Entretanto, D. Marisa não aparece falando em nenhum momento, somente 

sorrindo para a câmera. Não é dado o papel de protagonista a ela. 

A maior incidência de figuração é de políticos (68%), tanto brasileiros 

como estrangeiros, o que mostra que o foco principal do fotógrafo foi o dia-a-

dia público do governante. Alguns políticos estrangeiros, que visitavam o 
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presidente ou recebiam a visita dele, segundo Ricardo em entrevista214, 

recebiam de presente uma foto com a presença de ambos, como prova de 

amizade entre as nações. Dentre as fotos com esses políticos, sobressai a 

presença de políticos da América Latina, com encontros calorosos e bem 

humorados. Isso se explica, possivelmente pelo estreitamento dos laços da 

política externa brasileira com as nações latino-americanas. Uma fotografia em 

especial, de um desses encontros é histórica e indica a ascensão de governos 

de esquerda na América Latina nesse momento. Esse clique, que se encontra 

abaixo, deu-se na 38ª Reunião do Conselho do Mercosul, em dezembro de 

2009, e marcou o encontro animado não somente de companheiros e 

presidentes de esquerda: Lula, Hugo Chavez (Venezuela), Tabaré Vázquez 

(Uruguai) e José Mujica (recém eleito no Uruguai), mas também de presos 

políticos nas ditaduras latino-americanas: Lula e  José Mujica. 

 
(Pasta 5/pág.11/Anexos/CD)  

 
214 Segunda entrevista com Ricardo Stuckert, dia 22/08/2016, no Instituto Lula, São Paulo. 
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Outra figura que aparece com frequencia no conjunto fotográfico, 

principalmente de 2008 a 2010, é a ministra Dilma Rousseff. No início do 

governo ela tornou-se Ministra de Minas e Energia e com o episódio do 

“Mensalão”, tornou-se Ministra da Casa Civil. Esse momento se reflete também 

nas fotos: o expurgo de José Dirceu, um dos fundadores do PT e antecessor 

de Dilma na Casa Civil, que desaparece das imagens ao ser investigado. Ela 

foi selecionada por Lula e seu partido para ser sua sucessora nas eleições 

seguintes, em 2010 e por isso sua imagem pública foi modificada a partir de 

2008 (troca os óculos por lentes de contato, muda o cabelo e as roupas), além 

de participar de eventos do PAC, ao lado do presidente, como sua “escolhida” 

para continuar o legado. 

Fotos com populares bem próximos a Lula têm uma incidência grande no 

“corpus” fotográfico (43%). Operários abraçados e sorrindo ao lado dele, 

exibem o orgulho de terem um presidente de origem humilde e que foi operário 

como eles. Muitos cliques de Stuckert mostram famílias, mulheres com 

crianças, estudantes emocionados recebendo vários benefícios: a chave da 

casa própria, o cartão do Bolsa Família, o diploma de alfabetização, dentre 

outros, que muitas vezes envolviam grandes eventos com palanque, onde o 

presidente abraçava e beijava os felizardos, posava para fotos e fazia seu 

discurso aos muitos populares aglomerados que assistiam. Ele não ficava 

somente no palanque, estava entre o povo, segurando suas mãos, as crianças 

no colo ou abraçando-as.  Claramente a imagem pública que Lula quer 

construir com essas fotos é a de um governante carismático, querido e amado, 

que se preocupa e ajuda os mais carentes. João Moreira Salles ao observar 
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essa proximidade comenta que “Lula se revigora no encontro com a multidão, 

da qual precisa como uma planta de luz”215. Essa harmonia nas fotografias em 

nenhum momento é abalada com fotos de manifestações contrárias ao 

governante. 

A homologia entre as fotos de Lula entre a multidão, com crianças e 

adultos, e as fotografias produzidas no governo Vargas é inegável. A mesma 

proximidade com os mais pobres, sem intermediários na comunicação, a 

personalização do governo, o carisma, a simpatia e o sorriso no rosto dos 

governantes, ou seja, as referências visuais nas fotos de ambos são bem 

parecidas. A construção de um mito popular se faz por mediações históricas da 

cultura política: no investimento em políticas sociais, nas encenações de poder, 

no contato direto e convocação do povo para as imagens do presidente. Para 

fins de comparação, duas fotos de Vargas com o povo foram selecionadas: na 

primeira ele conversa com operários na Baixada Fluminense, sem data 

identificada; na segunda ele conversa com crianças de um orfanato, em 

Petrópolis (1941). 

 
215 SALLES, João Moreira.  Artigo “Lula volta a Lula” na revista Piauí, 09/03/2016. Disponível 
em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lula-volta-a-lula/>. Acesso em: 23/06/2018. 

https://piaui.folha.uol.com.br/lula-volta-a-lula/
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(Arquivo Nacional) 
 

 

(ArquivoCPDOC/FGV ) 

 

A seguir as fotos de Stuckert: na primeira, Lula conversa com em crianças 

beneficiárias do Programa Fome Zero da rede escolar do município de Bagé 

(RS), em julho de 2005; na outra, ele abraça operários em visita à empresa 

Veracel Celulose, em Eunápolis, (BA), em janeiro de 2005. Não encontramos 

somente semelhanças nas imagens, nota-se um contato mais caloroso de Lula 
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com um operário na segunda foto. Essa forma carinhosa e íntima de lidar com 

os populares é bastante comum, o que não acontecia com Vargas, que 

mantinha uma distância hierárquica. A figura paternal de Vargas aparece 

aconselhando, já Lula é mais carinhoso (abraça, beija). Embora, os dois 

governantes tenham feito governos populares e personalistas, a origem pobre 

e de operário de Lula é lembrada a todo o momento, até nos gestos. Dois 

exemplos a seguir: 

 

 

Presidente Lula lancha com crianças beneficiárias do Programa Fome Zero na rede escolar do 
município de Bagé, RS, 27/07/2005. (Pasta 3/pág.6/Anexos/CD) 
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Presidente Lula em visita à Veracel Celulose, Eunápolis, na Bahia, 21/01/2005. (Pasta 
3/pág.1/Anexos/CD) 

 

A tônica do governo Lula foram as políticas e programas sociais voltados 

aos mais pobres, como exemplos: aumento real do salário mínimo em 75%, 

apoio significativo à agricultura familiar (incluindo os assentamentos), diálogo 

com os movimentos sociais, o “Programa Luz Para Todos” (levando energia 

elétrica a várias partes do Brasil), programas de alfabetização de adultos, o 

“Programa Fome Zero”, incorporado ao  “Programa Bolsa Família” (ambos 

buscando resgatar os brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza), o 

“Programa Universidade para todos (Prouni)” (que oferecia bolsas de estudo 

parciais e integrais em universidades privadas) e  o “Programa Minha Casa, 

Minha Vida” (que proporcionava o financiamento da casa própria com taxas e 

valores menores). Tais ações contribuíram para que a popularidade do 

presidente se mantivesse sempre alta ao longo dos dois mandatos. 
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Segundo Pochmann, é inegável que essas políticas voltadas às classes 

mais necessitadas beneficiaram milhões de brasileiros, aumentando seu poder 

de compra e retirando muitas famílias da pobreza extrema216, mas alguns 

autores tecem críticas à gestão de Lula nesse tocante. Siqueira afirma que seu 

governo se manteve tão neoliberal quanto o de FHC e que seus programas de 

transferência de renda (como o Bolsa Família) seguiram as diretrizes do Banco 

Mundial.217 Freitas critica o Programa Bolsa Família, que além de não ser 

inovador, têm muitos limites: “os valores das prestações são pequenos, os 

critérios de acesso são rigorosos e excludentes e a sua implementação não se 

faz acompanhada, ainda, do necessário aparato político-pedagógico de 

emancipação política, educacional e cultural”218 A respeito do Programa 

Universidades para Todos (Prouni), Aguiar elenca vários problemas: 

 

(...) transferência de recursos públicos (impostos devidos) ao setor privado, 

incentivando a privatização do sistema de Ensino Superior, à falta de 

controle público sobre a qualidade das instituições participantes e as bolsas 

concedidas, ao reforço da política discriminatória, que relega uma educação 

de baixa qualidade (privada) para a população mais carente.219  

 

• Espaço das Vivências/Eventos 

 
216 POCHMANN, Márcio. “Políticas sociais e padrão de mudanças no Brasil do governo Lula”. 
SER Social, Brasília, v. 13, n. 28, p. 12-40, jan./jun. 2011 
217 SIQUEIRA, Marcos César Alves. A Política de Assistência Social do Governo Lula: entre a 
inovação e a ortodoxia neoliberal”. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social da Universidade de 
Brasília/UnB, 2012. 
218 FREITAS, Rosane Martinelli. “O governo Lula e a proteção social no Brasil: desafios e 
perspectivas”. Rev. Katál. Florianópolis v. 10 n. 1 p. 65-74 jan./jun. 2007, p.71. 
219 AGUIAR, Vilma. “Um balanço das políticas do governo Lula para a educação superior: 
continuidade e ruptura”. Rev. Sociol. Polit., v. 24, n. 57, p. 113-126, mar. 2016, p.123. 
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Foi evidenciado nessa análise que os eventos políticos, tanto no Brasil 

quanto no Exterior, tiveram maior incidência no conjunto fotográfico, mostrando 

que o dia-a-dia oficial do presidente era o foco principal de Stuckert. Mas, o 

espaço privado (jardins, varanda, quadra de futebol, sala, ou seja, espaços de 

lazer ou recepção) também foi alvo da lente do fotógrafo, o que indica a 

importância na política da dimensão pública das vivências privadas.  

Eventos com a presença massiva de populares também tiveram grande 

incidência. Em sua maioria eram cerimônias ou inaugurações, onde os 

beneficiados de programas sociais eram recebidos calorosamente pelo 

governante e muitos escutavam seus discursos no palanque. Recapitulando o 

que Balandier afirmou, no “Estado Espetáculo” a imagem pública do 

governante deve atravessar o cotidiano da sociedade e ampliar a relação 

governante-povo, além disso, as cerimônias, comemorações em geral, 

estimulam a adesão emocional ao governo e seu governante. Um fator a ser 

considerado e que estimula também essa adesão é a origem humilde de Lula.  

Um evento em especial, que foi escolhido para ser um dos subtemas 

dessa análise, é um momento de crise: a investigação de compra de votos de 

deputados pelo governo, o “Mensalão”, que envolveu políticos do Partido dos 

Trabalhadores (PT), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), entre outros. Foram 

selecionadas fotografias do período de setembro de 2004 (quando foi feita a 

primeira denúncia no Jornal do Brasil) a outubro de 2006 (reeleição de Lula), 

considerando que neste espaço de tempo ocorreram diversas denúncias e 

investigações, além da mídia, em geral, atacar duramente o governo. A 

imagem pública que o presidente buscou construir neste momento esteve 
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atrelada ao combate à corrupção e o apoio de diversos setores da sociedade, 

beneficiados ou não pelas políticas sociais. 

Iniciativas governamentais como a instalação do Conselho de 

Transparência Pública e Combate à Corrupção (2004) e o anúncio de medidas 

de prevenção e combate à corrupção (2005) foram anunciadas à Imprensa em 

eventos no Palácio do Planalto, com a presença de Lula, sendo fotografadas 

por Stuckert. Como foi exposto no primeiro capítulo, no período de 2004 a 

2005, em plena crise do “mensalão”, foi veinculada pela imprensa uma 

campanha publicitária governamental nomeada: “O melhor do Brasil é o 

Brasileiro”, dividida em duas partes. No segundo momento, nomeado “O Bom 

Exemplo: essa moda pega”, foram selecionados exemplos de honestidade e 

perseverança de alguns brasileiros de origem humilde, entre eles “Chico 

Brasileiro”, faxineiro do aeroporto de Brasília que achou uma mala cheia de 

dinheiro e devolveu ao dono.  Em dezembro de 2005, o presidente visitou as 

obras no Aeroporto que estavam em curso e  chamou o faxineiro para dizer 

algumas palavras aos público. Em discurso, Lula afirmou que “atos como 

aquele contribuem para o desenvolvimento do país” e “ele era exemplo do que 

o Brasil tem de melhor”220. Na fotografia a seguir encontra-se Lula sorridente, 

abraçando ele, tendo a frente de ambos o logotipo do governo (Brasil, um país 

de todos). Visivelmente, temos o exemplo de honestidade de Chico valorizado 

e associado ao governo.  

 
220 Matéria “No discurso de Lula, economia cresce” de O Globo, 25/12/2005, p.05 
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(Pasta 3/pág.12/Anexos/CD) 

 

Uma série de fotografias, posadas ou instantâneas, ainda nesse período 

de crise, mostram Lula sorrindo ao lado de operários e observando o torno 

mecânico que usou em suas aulas no Senai (lembrando sua origem operária); 

visitando assentamentos do Movimento dos Sem Terras (MST), recebendo 

representantes indígenas no Planalto, representantes de Sindicatos, pessoas 

com deficiências físicas; cumprimentando populares em cerimônias para 

comemorar a entrega ou inauguração de algum benefício ou obra; recebendo o 

diretor-gerente do FMI a fim de oficializar o fim da dívida com o órgão 

financeiro, entre outras. A harmonia na representação de um governo com 

amplo apoio popular e que segue em frente no “corpus” fotográfico não é 

abalada em nenhum momento com manifestações contrárias à Lula ou sua 

administração (o que não condiz com o que a imprensa noticiou). 
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A grande aprovação popular de setores mais pobres (principalmente do 

Norte e Nordeste) ao presidente Lula, segundo Singer, propiciou sua reeleição 

em 2006, mesmo com a crise do “Mensalão”. Ele nomeou esse fenômeno de 

“Lulismo”221 e explicou que uma série de medidas, como o Programa Bolsa 

Família e o aumento do crédito, propiciaram a melhora no poder de consumo 

dessa parcela da população e a redução significativa da sua pobreza. Houve 

um “realinhamento político de estratos decisivos do eleitorado”, advindos do 

“subproletariado”, que se tornaram a base de apoio a Lula em 2006222. Embora, 

alguns autores não concordem com aspectos da análise de Singer, o fato é que 

o apoio ao governante nesse momento foi significativo. 

 

3.2 – Fotos de Ricardo Stuckert na grande Imprensa: uma análise de Veja, 

A Folha de São Paulo e O Globo 

a) Perfil editorial e interesses políticos desses três periódicos  

Na democracia contemporânea os debates políticos e acontecimentos 

diários são divulgados pelos meios de comunicação da grande mídia impressa 

e audiovisual (jornais e revistas de grande circulação, dos telenoticiários, 

programas de rádio e pela internet). Além de divulgar, eles são atores 

 
221 A imprensa, nesse momento de campanha eleitoral em 2006, associou o conceito de lulismo 
a “populismo” e “assistencialismo”, acusando Lula de dissociar sua imagem do PT, a fim de 
ganhar as eleições.  Ver: Artigo da apresentação do Grupo de Trabalho – Mídia e Eleições das 
professoras Maria Céres P. S. Castro e Terezinha Maria C.C. Pires “Opinião Jornalística nas 
eleições de 2006: o antilulismo e a apropriação do discurso populista” do 4° Congresso 
Compolítica, em 2011. Disponível em: www.compolitica.org › home › uploads › 2011/01 › 
maria_spindolacastro. Acesso em: 05/09/2017. 
222 SINGER, André. “Raízes Sociais e ideológicas do Lulismo”, Novos Estudos – CEBRAP, n. 
85, Nov.2009, pp.83-102 e SINGER, André. Os sentidos do Lulismo: Reforma gradual e pacto 
conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
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importantes no campo político, pois são instrumentos de poder nas mãos de 

seus proprietários e profissionais.   

Segundo Bourdieu, os campos da Política e da Imprensa são espaços de 

embate e onde diversos grupos disputam a hegemonia. Para ele, a luta pelo 

poder pode ser abordada em termos de uma luta simbólica sobre a visão do 

mundo social e seus princípios de divisão e classificação:  

A luta que opõe os profissionais [da política] é, sem dúvida, a forma por 

excelência da luta simbólica pela conservação ou pela transformação do 

mundo social por meio da conservação ou da transformação da visão do 

mundo social e dos princípios de divisão deste mundo: ou, mais 

precisamente, pela conservação ou pela transformação das divisões 

estabelecidas entre as classes por meio da transformação ou da 

conservação dos sistemas de classificação que são a sua forma 

incorporada e das instituições que contribuem para perpetuar a 

classificação em vigor, legitimando-a. (...) Ela assume pois a forma de uma 

luta pelo poder propriamente simbólico de fazer ver e fazer crer, de predizer 

e de prescrever, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, que é ao mesmo 

tempo uma luta pelo poder sobre os ‘poderes públicos’ (as administrações 

do Estado).223 

Sendo assim, a Imprensa constitui instrumento de poder simbólico nas 

mãos de seus proprietários e profissionais.  Esse sociólogo, em sua análise do 

jornalismo televisivo, aponta algumas características que podem ser creditadas 

também ao jornalismo em geral: o trabalho do repórter é “sempre uma 

construção social da realidade capaz de exercer efeitos sociais de mobilização 

(ou desmobilização)” e o jornalismo muitas vezes tem o papel de produzir o 

efeito real, ou seja, cria uma realidade ao invés de registrá-la.224 

 
223 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico, São Paulo: Ed. Difel, 1989, p.174 
224 BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997, pp.26-28. 
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 Os veículos da Imprensa podem legitimar as posições de um grupo 

político ao incorporar nas suas pautas os temas por eles privilegiados, em 

detrimento dos que foram adotados como importantes pelos demais grupos. 

Podem, ainda, validar ou não uma determinada visão de mundo, através do 

modo como esta é apresentada em sua agenda. 

 Makhoul chama a atenção para o fato de que a objetividade e a 

imparcialidade estão mais presentes nos manuais e regras do jornalismo do 

que no seu dia-a-dia e que “há regras que podem deixar o texto objetivo, mas o 

enfoque será sempre subjetivo (...) Afinal, ao escolher o ângulo mais 

importante para começar uma notícia, o repórter já está sendo subjetivo. ” Além 

disso, o jornalista é humano e carrega consigo uma bagagem cultural e 

ideológica.225 

A revista semanal Veja foi lançada em São Paulo em 11 de setembro de 

1968 pela Editora Abril.  Eram diretor e editor da Abril Vítor Civita, diretor de 

publicações, Roberto Civita, e  Mino Carta, diretor de redação da revista. O 

Grupo Abril é um dos maiores e mais influentes grupos de comunicação da 

América Latina. Veja possui tiragem de 1.209.390 exemplares semanais e é a 

terceira do mundo, ficando atrás das americanas Time (3.276.822 exemplares) 

e Newsweek (1.527.156 exemplares). Segundo estudos da Marplan, de 2011, 

57% dos leitores são mulheres, 78% tem acima de 25 anos, 73% pertencem as 

 
225 MAKHOUL, Fábio Jammal. “A cobertura da revista Veja no primeiro mandato do presidente 
Lula”. Dissertação apresentada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais  
da PUC/SP,2009, p.19 

https://tede2.pucsp.br/browse?type=program&value=Programa+de+Estudos+P%C3%B3s-Graduados+em+Ci%C3%AAncias+Sociais
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classes abastadas (A e B) e sete em cada dez são das regiões Sul e 

Sudeste.226 

Veja tem uma linha editorial com perfil liberal. A historiadora Carla L. Silva 

afirma que a revista está em sintonia com o Fórum Nacional, grupo intelectual 

liberal que deu suporte a outros grupos formuladores do pensamento desde a 

época da ditadura. Segundo ela:  

Os espaços editoriais (...) de Veja são utilizados para defender projetos e 

programas permanentemente. É esse o sentido do peso que é dado pela 

revista para a cobertura dos fatos políticos. Através deles, abrem-se ou 

fecham-se espaços para os diferentes interesses industriais, comerciais, 

bancários ou financeiros. Assim, a cobertura política se dá não porque a 

revista esteja interessada em pormenores do Congresso Nacional ou do 

poder Executivo, mas porque nesses embates estão em jogo decisões 

fundamentais como livrar-se do ‘fardo’ da Constituição de 1988; impedir 

qualquer controle ao capital, sobretudo externo; privatizar; retirar funções 

sociais do Estado. A revista agiu muitas vezes nesses debates da grande 

política como partido, organizando e encaminhando a hegemonia 

capitalista. 227 

O semanário sofreu marcação cerrada da censura na Ditadura militar e 

participou ativamente de episódios relevantes da história política brasileira: fez 

campanha a favor da eleição de Collor, mas também publicou várias 

reportagens que deram início ao processo de investigação que culminou no 

seu “impeachment”; saudou com entusiasmo os dois governos de Fernando 

Henrique Cardoso e criticou bastante o ex-operário e sindicalista Lula228. 

Inclusive, o tratamento a ele desde a década de 1970 em suas páginas sempre 

 
226 Dados disponíveis em: http://publicidade.abril.com.br/pesquisas/391. Acesso em: 
02/03/2015 
227 SILVA, C. L. “Veja: o indispensável partido neoliberal (1982-2002)”, Cascavel: Edunioeste, 
2009, p.24. 
228 Verbete “Veja” do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB) do CPDOC/FGV. 
Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/veja. Acesso em: 
15/05/2018. 

http://publicidade.abril.com.br/pesquisas/391
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/veja
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foi feito de forma negativa e até mesmo preconceituosa. Na sua candidatura 

em 2002, os questionamentos eram se realmente ele seria um bom presidente 

e se manteria as conquistas de FHC229.  

Makhoul em sua pesquisa sobre a revista concluiu que a ênfase em 

privilegiar as piores ações dos quatro primeiros anos do governo Lula foi 

maximizada pelas imagens e textos das capas. Segundo ele, das 54 capas que 

se referiam ao governo, 32 tratavam de “escândalos” (como eram descritos os 

episódios). A respeito do “Mensalão”, esse espaço foi o primeiro a denunciar o 

governo e aproveitou esse momento para propôr o “impeachment” do 

presidente e atacar o Partido dos Trabalhadores: classificando-o como 

despreparado para governar, retratando-o como o maior corrupto da história, 

caracterizando-o como um retrocesso para a história do Brasil e sugerindo que 

o partido fosse extinto. O autor ainda aponta o uso de acusações fantasiosas, 

que não foram sequer comprovadas (por exemplo, Cuba ter doado dólares 

para a campanha presidencial de Lula e as Farc terem dado dólares ao PT).230  

Nunomura, que também analisou a revista no período das investigações 

do “Mensalão” em sua dissertação, observou uma postura predominantemente 

negativa e de responsabilização de Lula pela crise política. Ele comparou sua 

conduta nas notícias dos escândalos nos governos de Fernando Henrique e 

 
229 MAKHOUL, Fábio Jammal. “A cobertura da revista Veja no primeiro mandato do presidente 
Lula”. Dissertação apresentada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais  
da PUC/SP, 2009, pp.23-25. 
230 MAKHOUL, ibdem, pp.198-199 

https://tede2.pucsp.br/browse?type=program&value=Programa+de+Estudos+P%C3%B3s-Graduados+em+Ci%C3%AAncias+Sociais
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Luis Inácio e notou que a figura do presidente do PSDB foi poupada, 

diferentemente do presidente do PT231. 

O jornal O Globo foi fundado em 1925, como vespertino, somente em 

1962 passou a ser matutino. Seu idealizador, Irineu Marinho, uniu-se a Herbert 

Moses e a Justo de Morais para fundar um jornal que “renovasse os padrões 

dominantes na imprensa carioca”232. Sua transformação em um dos principais 

jornais do país se deu simultaneamente à formação das Organizações Globo, 

que agregou rádios, revistas (na década de 1940) e televisão (na década de 

1960). O Grupo Globo é o maior conglomerado de mídia do país, seu Império 

abarca: a rede aberta de TV (TV Globo e suas afiliadas), a TV fechada com a 

Globosat, o sistema radiofônico (rádios Globo e CBN), a mídia digital (o portal 

G1), edita no Rio de Janeiro o jornal popular Extra e as revistas Valor 

Econômico e Época e ainda publica livros e revistas pela Rio Gráfica Editora.233 

A respeito da sua linha editorial, Azevedo afirma que o jornal tem 

assumido uma postura que permite classificá-lo como “um jornal liberal em 

relação às questões econômicas (pró-mercado, crítico do estatismo e do 

nacionalismo econômico) e, no plano político, alinhado com as posições liberal-

conservadoras”. Seus posicionamentos políticos ao longo da história brasileira 

comprovam essas afirmações. Apoiou a “Revolução de 1930”, mas esse apoio 

não foi irrestrito, pois dois anos depois apoiou os constitucionalistas paulistas. 

 
231 NUNOMURA, Eduardo Yoshio.”O Mensalão Impresso. O escândalo político-midiático do 
governo Lula nas páginas de Veja e Folha”, Dissertação de Mestrado em Ciências da 
Comunicação da Escola de Comunicação da USP, 2012 
232 Verbete “O Globo” do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB) do CPDOC/FGV. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/globo-o>. Acesso 
em: 24/10/2017. 
233 AZEVEDO, Fernando Antônio.  “PT, eleições e editoriais da grande imprensa (1989-2014)”, 
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 24, nº 2, maio-agosto, p. 270-290, 2018, p.274 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/globo-o
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A partir de então, se manteve na oposição à Vargas e alinhado aos liberais da 

União Democrática Nacional (UDN). Após o suicídio do presidente, a sede do 

jornal foi apedrejada e caminhões de entrega incendiados. Em 1931, o filho 

mais velho de Irineu, Roberto Marinho, assume a direção do jornal. Continuou 

fazendo oposição forte aos políticos do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e 

ao Partido Social Democrático (PSD), atacando as medidas do governo 

Juscelino Kubitschek e as reformas “radicais” do governo João Goulart. 

O Golpe Militar de 1964 foi apoiado pelo jornal, que em editorial justificou 

sua escolha:  

“agora o Congresso dará o remédio constitucional à situação existente, para 

que o país continue a sua marcha em direção a seu grande destino, sem 

que os direitos individuais sejam afetados, sem que as liberdades públicas 

desapareçam, sem que o poder do Estado volte a ser usado em favor da 

desordem, da indisciplina e de tudo aquilo que nos estava a levar à 

anarquia e ao comunismo”234 

 

O Globo não apoiou a campanha pelas eleições diretas e muito menos as 

mobilizações e protestos em sua defesa. Na primeira campanha eleitoral 

presidencial da Redemocratização, em 1989, suas páginas e a emissora de 

televisão fizeram forte oposição a Leonel Brizola e Lula, enquanto o candidato 

liberal Fernando Collor foi muito elogiado. Inclusive, o Lula sindicalista foi muito 

criticado por incentivar e organizar greves. Em editorial, após o debate final 

entre Lula e Collor, o jornal fez um apelo em prol do voto “em quem revelou o 

discernimento, a segurança e a capacidade de liderança indispensáveis ao 

 
234 Verbete “O Globo” do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB) do CPDOC/FGV. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/globo-o>. Acesso 
em: 24/10/2017. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/globo-o
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próximo presidente da República: Fernando Collor de Melo”.235 Também 

relutou em divulgar as acusações ao presidente eleito. Apenas a partir da 

cobertura das manifestações de repúdio ao presidente, dos jovens “caras-

pintadas”, em agosto de 1992, passou a abordar diretamente o assunto em 

seus editoriais. 

Na disputa eleitoral de 1994, novamente fez campanha por outro 

candidato liberal, do Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB): Fernando 

Henrique Cardoso, ex-Ministro da Fazenda de Itamar Franco, muito elogiado 

por implementar o Plano Real, além de atacar veementemente o candidato do 

Partido dos Trabalhadores (PT), Lula.  Ao longo dos dois governos de FHC, O 

Globo apoiou suas medidas liberais, tais como a Reforma da Previdência e as 

privatizações das estatais Vale do Rio Doce e Eletrobrás. Assim como, fez 

“vista grossa” para as acusações de irregularidades no leilão da Eletrobrás, que 

envolviam o nome do presidente. 

Azevedo pesquisou os editoriais do jornal nos dois governos de Lula e 

apontou a única “trégua” concedida à Lula e seu partido na campanha eleitoral 

de 2002, embora durante seus mandatos a grande maioria dos editoriais tenha 

sido negativa ao PT e ao presidente. 236 Aldé et al observaram em suas 

análises que a reação da mídia impressa em relação à campanha eleitoral de 

2006 foi a de não publicar opiniões positivas a respeito de Lula e seu governo, 

 
235 Verbete “O Globo” do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB) do CPDOC/FGV. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/globo-o>. Acesso 
em: 24/10/2017 
236 AZEVEDO, Fernando Antônio.  “PT, eleições e editoriais da grande imprensa (1989-2014)”, 
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 24, nº 2, maio-agosto, p. 270-290, 2018, p.280. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/globo-o
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reservando, entretanto, um espaço positivo ao então candidato do PSDB 

Geraldo Alckmim.237  

O jornal A Folha de São Paulo é editado e publicado pelo grupo 

empresarial A Folha, assim como o Agora São Paulo, jornal popular que circula 

na capital paulista. O grupo também é proprietário do portal Universo Online 

(UOL), que abriga a edição digital da Folha de São Paulo, e atua também no 

segmento editorial, através da Folha Gráfica e da Editora Publifolha. De acordo 

com a Associação Nacional de Jornais (ANJ), em 2011, este jornal de 

circulação nacional era o mais vendido do país.238 

A história do grupo Folha começou em 1921 com a criação do Jornal 

Folha da Noite, sendo precedido pela criação, em 1925, da Folha da Tarde e 

da Folha da Manhã. Nesta época, seus jornais eram voltados às classes 

médias urbanas paulistas. As Folhas foram contrárias a “Revolução de 1930”, 

se posicionando a favor das oligarquias paulistas e mantiveram oposição a 

Getúlio Vargas até sua morte. Com a fusão dos três jornais, em 1960, surge a 

Folha de São Paulo, sendo adquirida pelos empresários Octávio Frias de 

Oliveira e Carlos Caldeira Filho, em 1961.239 

Sua linha editorial se mostrou “antijanguista e pró-mobilização para o 

movimento que culminou com os acontecimentos de 1964”. Segundo 

Albuquerque e Holzbach, a empresa adotou uma “atitude dócil” com o regime 

militar, porque esse momento foi bastante próspero para os negócios: os 

 
237 ALDÉ, Alessandra, MENDES, Gabriel e FIGUEIREDO, Marcus. “Tomando partido: imprensa 
e eleições presidenciais em 2006”, Política e Sociedade, n.10, 2007, p.167. 
238 Aldé et al, ibdem, p.32 
239 Verbete “Folha de São Paulo” do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB) do 
CPDOC/FGV. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/folha-de-sao-paulo>. Acesso em: 24/10/2017. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo
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proprietários puderam comprar “uma série de jornais, gráficas e editoras e 

assumiram a Fundação Cásper Líbero”.240 Uma mudança na sua linha editorial, 

a partir de 1976, é identificada por Azevedo, que afirma ter acontecido uma 

renovação em sua equipe e no jornal, fazendo com que ela direcionasse seu 

conteúdo para “os segmentos mais intelectualizados e progressistas do ponto 

de vista político como seu público leitor preferencial”. Abraçando o pluralismo e 

o debate de ideias, o jornal apoiou a luta em favor da anistia, da Constituinte e 

das eleições diretas, o que fez a audiência mais jovem e de classe média se 

interessar por ele.241  

As greves dos metalúrgicos do ABC paulista, ocorridas em 1979 e 1980, 

foram noticiadas e o então repórter da Folha Ricardo Kotscho (que será 

Secretário de Imprensa do governo Lula) foi o principal responsável pelas 

reportagens. A Folha se opôs à intervenção nos sindicatos e à prisão de seus 

dirigentes, Luís Inácio da Silva e Benedito Marcílio, pela polícia federal.242 

Na disputa presidencial de 1989, o jornal manteve uma distância crítica 

dos candidatos e divulgou reportagens críticas a ambos. O surgimento de 

denúncias contra Collor e as investigações foram noticiados e a destituição do 

presidente incentivada pelo periódico. Em 1990, sua postura continuou sendo 

crítica em relação aos candidatos Lula e Fernando Henrique, ao fazer um 

 
240 ALBUQUERQUE, A e HOLZBACH, A. D. “Metamorfoses do contrato representativo: 
jornalismo, democracia e os manuais de redação da Folha de S. Paulo”. Comunicação, Mídia e 
Consumo, São Paulo, v.05, n.14, 2008, p.05  
241 AZEVEDO, Fernando Antônio.  “PT, eleições e editoriais da grande imprensa (1989-2014)”, 
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 24, nº 2, maio-agosto, p. 270-290, 2018, p.277. 
242 Verbete “Folha de São Paulo” do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB) do 
CPDOC/FGV. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/folha-de-sao-paulo>. Acesso em: 24/10/2017. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo
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balanço sobre a campanha presidencial deixou claro sua orientação liberal e o 

que ele esperava do novo presidente:  

“A reorientação do Estado rumo ao atendimento das suas funções básicas 

de prover saúde, segurança e educação, em vez de assumir um papel 

empresarial; liberalização da economia, desburocratização; melhor 

repartição das responsabilidades administrativas entre a União, os estados 

e os municípios; reforma da previdência, privatizações” 243 

 

Azevedo defende que atualmente a Folha mantém sua linha editorial 

calcada no pluralismo, sendo aberta ao debate e ao confronto de ideias. Sendo 

assim, localiza-se mais ao “centro do que à direita do espectro político, mas 

certamente a sua definição editorial mais precisa seria a de uma publicação 

alinhada com os ideários liberais na política e na economia”.244 Aldé et al 

analisaram a cobertura desse jornal no período das eleições de 2006 e 

apontaram o pluralismo de opiniões acerca dos candidatos, abrindo espaço até 

para a presença de aspectos positivos sobre o primeiro governo Lula.245 

 

b)Lula fotografado por Stuckert nessa imprensa 

No primeiro capítulo foi exposto o conflito entre a imprensa e o governo 

Lula no primeiro mandato. Por conta da escassez de entrevistas coletivas e do 

contato limitado com jornalistas várias críticas serão estampadas em suas 

 
243 Verbete “Folha de São Paulo” do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB) do 
CPDOC/FGV. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/folha-de-sao-paulo>. Acesso em: 24/10/2017. 
244 AZEVEDO, Fernando Antônio.  “PT, eleições e editoriais da grande imprensa (1989-2014)”, 
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 24, nº 2, maio-agosto, p. 270-290, 2018, p.278. 
245 ALDÉ, Alessandra, MENDES, Gabriel e FIGUEIREDO, Marcus. “Tomando partido: imprensa 
e eleições presidenciais em 2006”, Política e Sociedade, n.10, 2007, pp.166-168 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo
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páginas.  Mesmo com a melhora na organização do aparato de comunicação 

governamental em 2006, muitas críticas ainda irão surgir ao longo do segundo 

mandato, por muitos motivos. A fotografia de Stuckert foi utilizada pelos 

veículos de comunicação desta análise também para criticar o governante e 

seu governo, como será apresentado a seguir.  

No início do mandato de Lula, em 2003, Veja parecia ter uma postura de 

desconfiança em relação ao presidente e seu governo, mas os ataques só 

começaram efetivamente em 2004246. Da mesma forma as fotografias de 

Stuckert só serão utilizadas de forma negativa a partir daí. Em matéria de 20 de 

agosto de 2003, nomeada “O fim do começo”, um grande número de 

fotografias oficiais (cinco) fazia parte da transcrição de entrevista com Lula. O 

fotógrafo, que já trabalhou para a revista, é mencionado de forma respeitosa e 

até elogiosa: “Pelo cargo, ele é o único profissional de imagem que permanece 

ao lado de Lula quando os demais fotógrafos estão longe. Pelo talento, 

consegue aproveitar tais momentos para produzir um material fotográfico para 

hoje e para história”. As fotos em tamanho grande selecionadas mostram um 

presidente sorridente, à vontade. Nenhuma delas teve algum caráter 

depreciativo, mas as legendas serviram para explicitar determinadas falas 

polêmicas do presidente na entrevista. Além disso, as perguntas da entrevista 

deixam flagrante a preocupação da revista com sua proximidade a “radicais”, 

do afastamento de uma política econômica liberal e de um processo de 

 
246 Em 18 de fevereiro de 2004, Veja denunciou o “escândalo” Waldomiro Diniz, quando foi 
descoberto que o então Subchefe de Assuntos Parlamentares da Casa Civil e um dos homens 
de confiança do Ministro Dirceu, foi gravado cobrando propina do agenciador de casa de jogo 
Carlos A. Ramos, o “Carlinhos Cachoeira”. Além desse caso, vários outros “escândalos” do PT 
foram denunciados pelo semanário em pleno ano de eleições municipais para prefeito e 
governador.  
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“colombização do Brasil”, além disso, uma delas (na verdade, uma afirmação) 

já é uma crítica em si: “seu governo deu a impressão de que começou muito 

arrastado, vagaroso e que não ia decolar”. 

A primeira foto, que ocupa as páginas 42 e 43, é um “close” do presidente 

sorridente na cabine do piloto de um de seus aviões presidenciais e tem como 

legenda: “Na cabine. O presidente Lula fala com admiração da tecnologia 

embarcada nos aviões que o transportam nas viagens internacionais”. Na 

segunda (páginas 44 e 45), Lula está sentado em frente a sua mesa de 

trabalho, olhando a tela do computador, no Planalto, Logo abaixo da foto 

aparece a legenda: “À vontade: Lula no gabinete no 3° andar do Palácio do 

Planalto: sem direito de reclamar das agruras do Planalto”. A terceira, nas 

páginas 46 e 47, mostra o governante posando ao lado de D. Marisa e de 

peruanos vestidos com trajes típicos em cerimônia inca, numa de suas viagens 

oficiais ao exterior, com a seguinte legenda: “A imagem. Com a mulher Marisa, 

durante uma cerimônia típica no Peru: o Brasil vai aonde vai seu presidente”. A 

quarta, ocupando as páginas 48 e 49, apresenta Lula e D. Marisa próximos e 

sorridentes em um momento de descontração, no jardim do Planalto.  Abaixo 

da foto a legenda insinua: “Na intimidade. O primeiro-casal no jardim do Palácio 

do Planalto: ídolo apenas aos olhos da filha Lurian. Para os outros filhos ele é 

apenas um pai severo”. A quinta e última, nas páginas 50 e 51, mostra Lula e a 

rainha da Espanha, sorridentes, brindando com taça na mão. Na legenda: “Reis 

e rainhas. Um brinde à rainha Sofia na viagem à Espanha, em julho: aceno aos 

investidores estrangeiros”. As cópias das páginas a seguir:  
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A partir de maio de 2005, Veja deu a partida na pior crise política do 

governo Lula: o “Mensalão”. Depois da divulgação da gravação de um 

funcionário dos Correios recebendo propina, a mando de Roberto Jefferson, 

muitas foram as reportagens e ataques à Lula e ao Partido dos Trabalhadores. 

Em matéria de 17 de agosto de 2005, nomeada “Choque de realidade”, uma 

fotografia pequena de Stuckert integra a primeira página. Nesta, o presidente 

está falando à Nação, com um semblante sério e abaixo dele aparece a 

legenda: “O discurso. Sem convicção, Lula fala mas não diz nada que mude o 

curso da crise”. Ao lado da foto um trecho do discurso do governante 

mencionando a investigação do envolvimento político de membros do PT e o 

seu sentimento de traição. Também ao lado, um desenho que ocupa as duas 

páginas mostra a estrela do PT, como um meteoro, caindo em frente ao 

Palácio do Planalto e o Congresso, causando destruição. Nestas duas páginas, 
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as imagens em conjunto com o texto maximizam os ataques e as críticas. O 

restante da matéria tem 14 páginas e aborda vários assuntos referentes às 

acusações de corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores e questiona o 

fato de Lula alegar não saber de nada. Com trechos do depoimento do 

publicitário Duda Mendonça e críticas de ex-petistas, o jornal sugere várias 

vezes o “impeachment” do presidente e a cassação do PT. Cópia das páginas 

(56 e 57) a seguir: 

 

No final do mandato de Lula, em 2009, a revista continuou com as 

críticas, mas os alvos nesse momento foram o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e o fato de que o presidente virou “cabo eleitoral” da 

candidata do PT às eleições presidenciais de 2010, Dilma Rousseff. Um 

exemplo disso é a reportagem de 09 de setembro de 2009, cujo título era: “ ‘O 

Brasil é a quinta potência’. Lula impulsiona sua candidata com o discurso 

retrógrado-nacionalista de que só o PT protege o petróleo e as riquezas do 
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país”, onde Lula é acusado de usar a defesa ufanista do Pré-sal brasileiro (sua 

exploração faz parte do PAC) para favorecer a candidatura de Dilma e de optar 

pela prospecção através do regime de partilha, com isso respondendo a 

“critérios meramente políticos e ideológicos”.247 Nela duas fotografias oficiais 

foram divulgadas. Na primeira, o presidente está em reunião, na cabeceira de 

uma grande mesa e o recorte na foto mostra quem está próximo a ele: os 

ministros Dilma Rousseff (da Casa Civil) e Edison Lobão (das Minas e 

Energia), além dos governadores Sérgio Cabral (RJ), José Serra (SP) e Paulo 

Hartung (ES), em sua legenda está escrito: “Palavra de presidente. Lula 

prometeu uma coisa aos governadores do Sudeste e fez: outra”. No texto 

abaixo da foto, intitulado: “Disputa federativa”, critica-se a postura do 

presidente de defender a partilha dos royalties do Pré-sal entre todos os 

governadores brasileiros, não somente entre os governantes de estados do 

Sudeste (onde a exploração é feita efetivamente). Os governadores que 

aparecem na foto, com o semblante sério, são justamente os que se opuseram 

a isso e foram ao Planalto “protestar”. Tal imagem foi utilizada pela revista para 

comprovar o que foi afirmado contra Lula. Cópia das páginas (66-67) a seguir: 

 
247 Alguns especialistas, ao contrário da defesa liberal de Veja, defendem o regime de partilha 
ao invés da concessão na exploração da camada do pré-sal. Segundo o jurista Alex Prisco, 
esse sistema permite um maior controle do Estado, pois “inverte a lógica do fluxo-moeda dos 
países que o adotam. Isso porque sua conformação jurídica permite aos estados produtores 
transferirem às empresas apenas o direito de conduzir as atividades de exploração e produção 
dos minerais do subsolo (…) os hidrocarbonetos produzidos permanecem na propriedade do 
Estado hospedeiro, que contrata a companhia petrolífera para efetuar a exploração econômica 
de hidrocarbonetos sob seu próprio risco”. Segundo o Cambridge Research Energy Associates, 
sob a concessão, o Estado brasileiro arrecadou entre 50% e 60% da receita do petróleo, 
enquanto países que adotaram o sistema de partilha ficavam com até 90%.Ver: Matéria “O Pré-
sal e a regulação: interesses nacionais ou estrangeiros” de Carta Capital, de 25/10/2017. 
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/economia/o-pre-sal-e-a-regulacao-interesses-
nacionais-ou-estrangeiros/>. Acesso em: 20/04/2018 
 

https://www.cartacapital.com.br/economia/o-pre-sal-e-a-regulacao-interesses-nacionais-ou-estrangeiros/
https://www.cartacapital.com.br/economia/o-pre-sal-e-a-regulacao-interesses-nacionais-ou-estrangeiros/
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A outra foto está na segunda parte da reportagem, com título: “10 

questões sobre o pré-sal”, onde Lula segura uma amostra do óleo retirado da 

camada de pré-sal junto com o presidente da Petrobrás, em cuja legenda está 

escrito: “Nova fronteira. Lula ao lado do presidente da Petrobrás, José Sérgio 

Gabrielli: início da produção no campo de Tupi”. A revista fez um recorte e 

aproximou os dois, fazendo assim com que as outras pessoas que estavam 

atrás e dos lados (funcionários da Petrobrás) não aparecessem, além de 

ocultar detalhes do evento de comemoração da primeira extração no Rio de 

Janeiro. Provavelmente, a razão disso seja não mostrar a festa comemorativa 

de teor nacionalista organizada pelo governo, já que a reportagem o acusou  

de usar essa fonte nova de riqueza “para fins ideológicos e políticos” (páginas 

70-71a seguir).  
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O presidente e seu partido são tratados nas páginas de O Globo de forma 

negativa. Desde o início do primeiro mandato, que ele é criticado e sofre 

preconceitos, principalmente o seu jeito simples de falar e de improvisar nos 

discursos, além da sua origem de sindicalista. Em matéria que faz um balanço 

de um ano de governo isso fica flagrante em afirmações do jornal, tais como: “o 

gosto de Lula pela palavra oral deixa-o vulnerável ao erro” e “o jeitão 

sindicalista de agir é um passo seguro rumo à gafe”248.  

O ex-presidente Fernando Henrique é sempre citado como um exemplo 

de governo a seguir e é chamado muitas vezes para corroborar as críticas ao 

governo Lula. Os momentos mais acirrados das críticas foram nas 

investigações do “Mensalão”, em períodos eleitorais (eleições à prefeitura, 

 
248 Matéria “Na corda bamba do improviso”, O Globo, 21/12/2003, p.01 
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reeleição de Lula e eleição de Dilma) e nas matérias relacionadas ao Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC). As fotos oficiais do presidente em conjunto 

com os textos serviram para maximizar as críticas ao longo dos dois mandatos, 

como os três exemplos a seguir vão mostrar. 

Na terceira página de 12 de agosto de 2004, uma fotografia grande de 

Stuckert ocupa seu topo. Nesta várias pessoas sorridentes se acotovelam para 

tocar no presidente, tirar uma foto sua ou falar com ele. Na sua legenda está 

escrito: “O presidente Lula cumprimenta admiradores durante visita ao Acre, 

onde participou do lançamento da pedra fundamental de uma ponte que ligará 

o Brasil ao Peru” A matéria principal tem o seguinte título: “PT assume a cara 

do governo. Alta da popularidade de Lula anima petistas a colar sua imagem à 

do presidente”. ”. Neste evento, a reportagem afirma que o presidente associou 

sua felicidade ao fato da candidata do PT, Marta Suplicy, estar na frente nas 

pesquisas para a prefeitura de São Paulo.   

O evento que foi fotografado somente é citado em algumas linhas, 

denotando claramente não ser o assunto da matéria. O foco são as críticas à 

campanha favorável que Lula está fazendo à candidata do PT à prefeitura. O 

que interessa na imagem é a popularidade de Lula, que é associada pelo jornal 

ao sucesso da candidata em São Paulo. Um pequeno texto embaixo da foto de 

Marta sendo abraçada por populares, intitulado “Em busca de estrelas”, relata 

que o PT vai organizar “showmícios” e que Zezé de Camargo e Luciano - 

envolvidos no “escândalo” da compra de ingressos pelo Banco do Brasil para 

um show da dupla com renda revertida para o PT - foram contratados. Outro 

pequeno texto, nomeado “João Paulo: Lula vai ganhar de novo em 2006”, 
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expõe relatos de políticos petistas que afirmam como certa a reeleição de Lula 

no próximo pleito presidencial, também complementa as críticas. A cópia da 

página encontra-se abaixo: 
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Na Matéria de 11 de agosto de 2005, em meio às investigações do 

“Mensalão” e muitas reportagens diárias atacando Lula e políticos petistas, 

uma fotografia oficial com o presidente cumprimentando várias pessoas na 

inauguração do Hospital Geral de Palmas (TO), localiza-se no topo da página. 

Mais uma vez, o evento não é a tônica da matéria. Os pequenos textos que 

ocupam a página, além de proferirem ataques, sugerem como o governo e o 

PT estão bem enfraquecidos com a “crise política” (inclusive em um deles o 

presidente é recebido por um protesto de manifestantes), o que causa um 

questionamento acerca da popularidade de Lula estampada na foto.  

O texto intitulado “Prefiro perder voto do que a vergonha”, no lado direito 

da página, explica que o presidente se justificou  por não apoiar o aumento do 

salário mínimo (porque no cargo que ele ocupa e nesse determinado momento 

não poderia fazê-lo) e que foi recebido com protestos de estudantes, que 

pediam a construção de um centro federal de ensino técnico (eles gritavam 

“Não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para o Mensalão”). Em 

outro texto, intitulado “Presidente recebe Chavez para jantar hoje”, com foto do 

presidente venezuelano Hugo Chavez - “persona non grata” do jornal por suas 

convicções políticas e ataques aos EUA - chegando ao Brasil para se encontrar 

com Lula, se encontram afirmações de que o “ditador” veio tratar de negócios e 

participar de um ato do PT contra “os projetos de conspiração contra os 

governos progressistas e populares da América Latina”. Para completar os 

ataques, o texto com título “Duas versões do empréstimo do PT” acusa Lula de 

não pagar um empréstimo de 29.000 reais no Partido, feito antes de ser 

presidente. A cópia da matéria está na próxima página: 
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Em 2010, ano de eleições presidenciais, Lula segue inaugurando obras, 

completas ou apenas parciais, que integravam o Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC). O Globo acusava essas obras de terem várias 

irregularidades, atrasos e números exagerados pelo presidente. Lula 

aproveitou esses eventos para organizar “palanques eleitorais” para a 

candidata do PT à presidência, a ministra Dilma Roussef. Inclusive, o jornal 
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acusa o governante de usar sua alta popularidade para influenciar os eleitores 

favoravelmente à candidatura de Dilma, e defende que esse apoio popular se 

deve à “maquina de propaganda oficial que moldou a refundação do país,  a 

partir de Lula, que assumiu o papel de ‘pai dos pobres’, numa evocação 

caricata do varguismo dos anos 50”249. 

 Em matéria de 27 de março de 2010, uma fotografia oficial encontra-se 

no topo da página e mostra o presidente segurando uma válvula de gás 

próximo ao presidente da Petrobrás José Sérgio Gabrielli, à ministra Dilma e ao 

governador da Bahia Jaques Wagner na inauguração do Gasoduto Nordeste-

sudeste (Gasene), na Bahia (uma das obras do PAC). Acima o título da 

reportagem principal é “Após TSE multar Lula, PT prega mais cautela”. Nela 

afirma-se que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o presidente por 

campanha eleitoral antecipada e que o PT está cauteloso para não prejudicar a 

sua candidata. O presidente do DEM Rodrigo Maia e Fernando Henrique 

Cardoso estão entre os críticos citados, o primeiro concluiu que ia “entrar com 

mais uma ação na Justiça Eleitoral” contra Lula e FHC afirmou que essas 

multas para um presidente são “inéditas na História Republicana”, isso mostra 

que a oposição, além do próprio periódico, estava investindo para denegrir a 

imagem de Lula neste período pré-eleitoral.  A cópia da matéria está na 

próxima página:  

 

 
249 Matéria “Propaganda moldou imagem do ‘nunca antes nesse país’’’, de 04/10/2010, p.15. 
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A Folha de São Paulo divulgou a maior parte das fotografias de Stuckert 

selecionadas para suas matérias na versão online e essas foram usadas de 

diversas formas (negativas ou não). Críticas e ataques à Lula e ao Partido dos 

Trabalhadores também são encontradas nesse periódico em vários momentos 

(na investigações do “Mensalão”, na campanha da reeleição em 2006, na 

defesa governamental do Pré-sal e da Petrobrás, entre outros exemplos),    

mas diferentemente de Veja e O Globo, não estão presentes comentários 

preconceituosos e opiniões positivas são identificadas em suas páginas. Em 

matéria da Folha impressa de 24 de julho de 2003, intitulada: “Lula acolhe safra 
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nacional com aperitivos e humor”, uma foto oficial mostra o presidente e D. 

Marisa no “Cine Alvorada”, vendo o filme “O Caminho das Nuvens” com 

políticos do seu governo, atores e diretores do filme, todos bem humorados, 

tendo embaixo dela a legenda: “Lula e Marisa (ao fundo), ao lado da atriz 

Cláudia Abreu, recebem convidados no Alvorada”. A sessão de filmes 

brasileiros na residência presidencial, a oitava do ano, foi organizada pelo 

ministro da cultura Antônio Grassi. A cópia da página do jornal: 
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A reportagem narra a recepção de Lula e D. Marisa aos convidados, as 

conversas bem humoradas, os aperitivos oferecidos pelo casal e as cadeiras 

confortáveis do “Cine Alvorada”. Ao lado da foto uma pequena lista enumera os 

filmes vistos pelo presidente e os que ele verá, além dos convidados que 

estavam presentes na sessão. A imagem não foi usada de forma depreciativa. 

Nela comprovamos o que o jornal descreveu sobre a sala de vídeo e os 

convidados presentes. 

Matéria da Folha online de 25 de setembro de 2009, intitulada: “G20 

substitui FMI como fórum econômico”, abordou a presença da diplomacia 

brasileira na Cúpula do G20,250 ocorrida em Pittsburgh (EUA) e continha uma 

foto de Stuckert. Segundo Viana e Cintra, esse evento foi considerado o 

reconhecimento, pelas economias industrializadas, de que a coordenação 

econômica internacional tinha que passar, e cada vez mais, pela participação 

das economias em desenvolvimento251. Com a crise econômica de 2008, os 

diplomatas brasileiros, junto aos representantes de outros países em 

desenvolvimento, defenderam que o G20 fosse o lugar das decisões mundiais 

e um fórum de ajuda mútua, ao contrário do G8, que não os incluía. O jornal 

evidenciou o papel dessa reunião na tentativa de corrigir “os desequilíbrios que 

estiveram na origem da crise” e elogia a participação brasileira, que inclusive 

“propôs que o G20 tivesse um ‘upgrade’, passando de reunião de ministros e 

presidentes de bancos centrais para cúpulas de chefes de governo”. A 

 
250 Os países desenvolvidos e em desenvolvimento que compõem o G20 são: Alemanha, África 
do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Espanha, 
Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia 
e Turquia. 
251 VIANA, André R. e CINTRA, Marcos Antonio M. “G20: Os desafios da coordenação global e 
da rerregulação financeira”. Boletim de Economia e Política Internacional, Ipea, n.1, jan.2010. 
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fotografia citada mostra Lula ao lado do presidente americano Obama e 

D.Marisa ao lado da primeira-dama americana, posando sorridentes, antes do 

jantar oferecido aos participantes do evento. O recorte na foto feito pelo 

periódico (acima dos personagens, no banner, havia o título da reunião e seu 

local) amplia na imagem as pessoas e valoriza sua presença, sua participação, 

em detrimento do evento. Dessa forma, a valorização da participação brasileira 

no evento é reforçada pela fotografia. A cópia da matéria: 

São Paulo, sexta-feira, 25 de setembro de 2009   
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  

 
G20 substitui FMI como fórum econômico 

Se fórmula for aprovada pelos chefes de governo, grupo assumirá papel para discutir uma eventual nova política 

global . Ao novo organismo caberia, entre outras, a tarefa de corrigir desequilíbrios como os que estiveram na 

origem da crise de 2008  

Ricardo Stuckert/PR 

  

Os presidentes Lula e Obama e as primeiras-damas Marisa Letícia e Michelle Obama na chegada de jantar do G20 em 

Pittsburgh  
 
CLÓVIS ROSSI 

ENVIADO ESPECIAL A PITTSBURGH  

 
O G20, por meio de seus ministros de Economia e presidentes de bancos centrais, assumirá o papel de fórum para a 

discussão de uma eventual nova política econômica global, capaz de corrigir os desequilíbrios que estiveram na origem da 

crise agora próxima de ser controlada. 

Essa era a fórmula que estava praticamente definida ontem pelos negociadores do grupo das maiores economias do planeta 

para ser submetida aos chefes de governo que encerram hoje a terceira cúpula do clube em apenas dez meses. 

Foi a maneira encontrada para contornar a resistência de países como China e Alemanha à proposta norte-americana, que 

conferia ao FMI (Fundo Monetário Internacional) poderes praticamente de xerife para vigiar a adequação de políticas 

nacionais que tenham repercussão em outros países. 

Na prática, significa que todos os países do G20 aceitam, com maior ou menor entusiasmo, a ideia de que os desequilíbrios 

que levaram a crise precisam ser enfrentados. Em resumo, o desequilíbrio está dado pelo excesso de exportações chinesas 

(mas também alemãs e japonesas) e pelo excesso de consumo norte-americano. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2509200905.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2509200907.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/inde25092009.htm
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Críticas 

Anteontem, o ministro chinês do Exterior já havia criticado a proposta de dar ao FMI amplos poderes até para impor 

parâmetros de política econômica e vigiar o respeito a eles. 

Ontem, foi a vez da chanceler alemã, Angela Merkel: "Não se deve buscar temas substitutos de forma a deixar de lado a 

regulação do sistema financeiro", disparou. 

Na verdade, o argumento central dos países que se opuseram ao projeto norte-americano é a soberania. A globalização não 

avançou o suficiente para que os Estados-nações entreguem fatias importantes de sua soberania a organismos 

multinacionais. Por isso mesmo, a proposta que constava ontem do esboço de declaração final deixa para o FMI apenas o 

que já faz hoje, ou seja, a assessoria técnica. 

Mesmo o G20 não terá músculos para impor políticas. Será um foro em que os ministros e presidentes de bancos centrais 

conversarão entre si sobre suas respectivas políticas econômicas, com atenção especial e reforçada sobre os efeitos que elas 

possam ter nos seus pares -e no resto do mundo, claro. 

O texto preliminarmente acertado (mas que pode ser alterado pelos chefes de governo) "evitou que haja qualquer 

mecanismo intrusivo", na descrição obtida pela Folha com os negociadores. Mesmo sem se tornar "intrusivo", o fato é que o 

G20 ganha, se a proposta acabar sendo aprovada, um novo selo de qualidade como gerente da economia global. 

Tanto é assim que o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, presidente de turno do G20 até o fim do ano, anunciou 

ontem que está deslocando sua ministra de Negócios, Shriti Vadera, para conselheira para o G20, "como parte do esforço 

para transformar o grupo em uma nova forma de governança global", segundo a avaliação feita pelo jornal "Financial 

Times". 

Marco Aurélio Garcia, o assessor diplomático do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, festeja: "Fica claro [com o novo papel 

do G20] que o G8 não é mais a instância que organiza o debate. Houve uma transferência de competências". 

Foi o Brasil -que não participa do G8, limitado aos sete países ricos mais a Rússia- que propôs que o G20 tivesse um 

"upgrade", passando de reunião de ministros e presidentes de bancos centrais para cúpulas de chefes de governo. 

 

________________________________________________________________ 

 

A Folha de São Paulo discordou de Lula e seu partido em matéria 

intitulada: “Cobertura de imprensa beira o ódio, diz Lula”, de 22 de setembro 

de 2010, que continha uma foto grande de Stuckert. Segundo o jornal, o 

presidente teceu várias críticas à imprensa brasileira em evento de 

inauguração de trecho da ferrovia Norte-Sul, em Tocantins, tais como: 

“inventar coisas o dia inteiro” e comportarem-se “como partidos políticos”. 

Além do fato de Lula fazer campanha favorável à sua candidata à presidência 

neste momento eleitoral, investigações de denúncias de irregularidades no 

Senado e de seu chefe, José Sarney (inclusive, ele participa do evento ao lado 

do governante), acirraram os ataques da mídia nesse momento. O PT e alguns 

movimentos sociais foram criticados por apoiar Lula (chamados de “militância 

pró-governo”) e organizarem manifestações contra a mídia. A OAB e políticos 
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da oposição também se pronunciaram contrários em um pequeno texto na 

matéria.  

Os textos em conjunto com a foto maximizam a crítica do jornal em 

relação ao desdém do presidente para com a imprensa. Nesta, ele está em 

cima de um vagão de trem olhando a sua direita o horizonte, dando uma 

gargalhada, no dia da inauguração, como se debochasse ou ignorasse 

assunto tão sério tratado na reportagem. Na legenda lê-se: “Lula em visita à 

fabrica de dormentes no Tocantins; ele participou de inauguração de trecho da 

ferrovia Norte-Sul no Estado”. Embora o evento seja descrito nela, na 

fotografia Lula aparece no canto esquerdo, num pequeno espaço, 

demonstrando a pouca disposição do jornal em destacar a figura do presidente 

ou do evento. Imagem da página a seguir: 
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3.3- Os 500 dias do governo Lula em fotos252 

 

A ideia de produzir um livro de fotografias de divulgação e comemoração 

dos 500 dias de governo partiu do fotógrafo Ricardo Stuckert. Segundo ele253, 

a inspiração para o livro surgiu a partir da comemoração dos 500 anos do 

Brasil, ocorrida no ano 2000. Com o aval de seu chefe na Secretaria de 

 
252 Cópias das páginas do livro estão em anexo (CD). 
253 Esse relato sobre a produção do livro foi retirado da segunda entrevista dada por Stuckert à 
autora, no instituto Lula, em Brasília, dia 22/08/2016, em anexo (CD). 
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Imprensa, Ricardo Kotscho, ele entrou em contato com dois amigos e ex-

colegas de trabalho da revista Caras e Isto é, a jornalista Regina Echeverria e 

o fotógrafo e jornalista Hélio Campos Mello254 (nesse momento era diretor de 

edição da revista Isto é) para ajudarem a materializar sua ideia. 

A escolha da Takano Editora Gráfica se deu porque Ricardo gostou muito 

da edição n°2 da revista dessa Editora, pois continha uma longa matéria sobre 

a posse de Lula, em 2002, com fotografias de 22 profissionais contratados 

para clicar vários ângulos do evento. Algumas fotos dele produzidas na posse 

(época em que ele ainda não era fotógrafo oficial), também foram usadas por 

ela nessa matéria.  

Stuckert deixou nas mãos dos editores as fotografias selecionadas para 

que eles entrassem em contato com a editora, conseguissem patrocínios e 

pensassem em um livro fotográfico cuja estrutura seria essencialmente 

cronológica. Regina Echeverria e Hélio Campos gozavam de inteira confiança 

do fotógrafo, mas o jornalista deixava claro seu posicionamento favorável ao 

governo Lula, o que fica evidente na análise da revista criada por ele, 

Brasileiros. Segundo Mazini, a publicação afirmou em vários momentos seu 

apoio político ao governo, como pode ser visto, por exemplo, no editorial de 

dezembro de 2012 

Brasileiros apoiou o governo Lula em seus dois mandatos. Declaramos 

nosso voto em Dilma Roussef e justificamos (em editorial de outubro de 

2010) pela necessidade “da continuidade de um trabalho e de um 

gerenciamento que permitiu o crescimento na área econômica e social e 

que trouxe o respeito pelo Brasil no resto do mundo”. Duas edições depois 

 
254 Ambos não quiseram dar entrevista para a autora. 
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(em dezembro de 2010) a Brasileiros chegou às bancas com a capa Valeu, 

Lula, na qual o presidente, em ritmo de despedida, fazia um balanço de seu 

governo e dizia: “Eu briguei a vida inteira para ser presidente... Agora 

acabou... Graças a Deus acabou bem.”255 

 As empresas particulares patrocinadoras do livro foram Santander-

Banespa, DaimlerChrysler, Valisère e Cia. Suzano de Papéis, além do apoio 

da revista Isto é. A renda da venda dos exemplares foi doada ao Programa 

Fome Zero, por sugestão de Stuckert. A tiragem inicial foi de 5.000 exemplares 

e os valores de compra foram: R$ 24,90 (banca de jornal) a R$ 35,00 (capa 

dura nas livrarias Siciliano).256 O fotógrafo não soube dizer o número de 

tiragens, nem quantos foram vendidos. A festa de lançamento se deu em 

Brasília, no dia 16 de junho de 2004 e não contou com a presença do 

presidente Lula, que segundo O Globo, estava ocupado no “embate político 

com os aliados para tentar aprovar a medida provisória do salário mínimo”, 

mas a primeira-dama Marisa o representou no evento. 

Como já foi mencionado, nesse livro são usadas fotografias públicas 

produzidas por Stuckert como propaganda política de Lula e seu governo, com 

finalidade comemorativa (os 500 dias de governo) e para dar visibilidade às 

estratégias de poder. Além disso, essa publicação se transformou em “lugar de 

memória” das ações do governo e seu governante. Como caracterizou Pierre 

 
255 MAZINI, André. “Representações da identidade nacional na imprensa. O ‘ser brasileiro’ na 
revista Brasileiros”. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
História da Universidade Federal da Grande Dourados, (UFGD), Mato Grosso do Sul, 2015 
p.127 
256 Matéria da Sessão Fotografia “Clique no presidente. As lentes do fotógrafo Ricardo Stuckert 
transformam em livro as imagens dos 500 primeiros dias do governo Lula”, da Isto é online, 
Edição n° 1810, 16/04/2004. Disponível em: 
<http://www.istoe.com.br/reportagens/25267_CLIQUE+NO+PRESIDENTE?pathImagens=&pat
h=&actualArea=internalPage>.  Acesso em: 05/03/2014 

 
 

http://www.istoe.com.br/reportagens/25267_CLIQUE+NO+PRESIDENTE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/25267_CLIQUE+NO+PRESIDENTE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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Nora, os lugares de memória surgem imbuídos do sentimento de que não 

existe memória espontânea, que “é preciso criar arquivos, organizar 

celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, 

porque estas operações não são naturais"257 Segundo ele, "Lugares de 

Memória" surgem como resposta à necessidade de identificação do indivíduo 

contemporâneo, ou seja, é a possibilidade de se acessar a uma memória 

reconstituída que dê o sentido necessário de identidade. 

Possivelmente a venda desse livro também teve o propósito de fazer um 

contraponto às críticas da imprensa de que a comunicação governamental não 

explicava ou expunha suas ações para a opinião pública, dessa forma ficava 

claro a quem folheasse as páginas com fotografias e textos que muito foi feito 

nos 500 dias de mandato do presidente Lula. 

De forma semelhante ao que Lacerda fez em sua análise do projeto do 

Livro comemorativo do primeiro decênio governamental de Getúlio Vargas 

“Obra Getuliana”, será analisado o interior do livro, e não as fotos 

isoladamente, pois “apenas no jogo animado pelas regras gerais que 

orientaram a confecção da obra suas propriedades podem ser apontadas”258. 

Essa análise vai seguir dois níveis narrativos: primeiro, as fotografias e sua 

relação com os textos de três funcionários do governo Lula, a razão das 

escolhas entre fotos coloridas e preto e brancas e sua composição nas 

páginas; segundo, o que é subentendido na montagem dessas fotos em séries 

 
257 NORA, Pierre. “Entre Memória e História. A problemática dos lugares”, Projeto História, (10), 
dez.1993, p.13. 
258 LACERDA, Aline Lopes. “A Obra Getuliana ou como as imagens comemoram o regime”, 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.07, n.14, 1994, p.252. 
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e quais são os efeitos de sentido acionados. 

No início do livro, três pequenos textos estão interligados às fotografias, 

pois explicam ao leitor porque tais imagens estão presentes na obra. O 

primeiro autor, o Secretário de Imprensa e chefe de Stuckert, Ricardo Kotscho, 

em texto intitulado “O Brasil redescobre o Brasil”, inicia sua narrativa 

explicando porque o presidente fez aquelas viagens brasileiras que foram 

fotografadas. Quando participou da “Caravana da Cidadania” junto com Lula, 

na década de 1990, eles visitaram lugares bem isolados no país, que ele 

mesmo conhecia de reportagens suas para denunciar a miséria e a fome 

dessas pessoas. Ao vencer as eleições em 2002, o então governante quis 

voltar a esses lugares, não mais para escutar as reivindicações, mas sim para 

resolvê-las. Nas primeiras fotos (páginas 18 a 23), Lula esteve em visita a 

Montes Claros (MG), a uma comunidade de palafitas chamada “Brasília 

Teimosa” (PE), e a Itinga (MG). Nesta última ele prometeu a construção de 

uma ponte, inaugurada em 2004 (a pequena foto na página 202 o mostra na 

inauguração). São imagens do presidente em contato com pessoas, 

emocionadas e em grande número (imagens semelhantes desse contato com 

as multidões serão comuns ao longo dos dois mandatos, como foi exposto 

nesse trabalho). 

Em uma das fotos produzidas em Itinga, na inauguração da ponte, que se 

localiza no topo da página anterior ao texto de Kotscho, encontra-se uma faixa 

grande feito por representantes do PT, que sugere a confiança da população, 



203 

 

nos 500 dias de governo, de que ainda existiriam mudanças mais adiante (foi 

sugestão dele que essa imagem fosse incluída no livro). O autor aproveita 

essa foto para criticar os ataques da imprensa ao governo, o que fica evidente 

na sua afirmação:  

“ Quase 500 dias depois a confiança da população demonstrada na faixa 

trazida de Pedra Azul (...) mostra que o sentimento popular não se abala 

com a histeria de setores da imprensa embalados por revolucionários de 

antigas bibliotecas e viúvas de um tempo que não deixou saudade.” 

 

A faixa citada (corte da página 6 do livro, em anexo - CD). 

 

Kotscho relata também que nesses 500 dias foram realizados: eventos  

no Palácio do Planalto, onde Lula recebeu uma grande variedade de 

brasileiros e que “os funcionários da sede do governo nunca tinham visto tanta 

e tão variada gente nos salões do Planalto”, visitas a fábricas (“para rever a 

peãozada velha de guerra e discutir com empresários novos caminhos”), 

fazendas e Feiras Agropecuárias em várias partes do país, inaugurações de 

obras e lançamento de um novo avião da Embraer e de alguns Programas 

Sociais, como o “Luz para todos” e “Ação Kalunga” (para regularizar a situação 

dos herdeiros de escravos quilombolas).  Descreve a rotina “incansável” do 
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presidente que vai das nove da manhã às nove da noite e a presença, muitas 

vezes, de D. Marisa ao seu lado, “mulher de muita garra que cuida do marido 

com o zelo de quem participa da mesma luta há 30 anos”.  

Além da longa exposição dos compromissos oficiais do presidente, seu 

secretário ainda abordou a intimidade de Lula, que foi fotografada por Stuckert 

e exibida no livro.  Segundo ele, o “cidadão Lula” ainda arrumava tempo para 

“alimentar os peixes dos tanques do Itamaraty, da Granja do Torto e do 

Alvorada”, fazer a barba “entre uma reunião e outra”, participar de eventos 

com a família e amigos,  assistir jogo de futebol pela TV e “assistir a todos os 

lançamentos do cinema brasileiro no ano passado, exibidos em sessões 

noturnas no Palácio da Alvorada”. 

O segundo texto presente na obra fotográfica, intitulado “Fome zero: 500 

dias de 500 anos”, é do jornalista e escritor Frei Betto, que foi assessor 

especial do presidente e coordenador da Mobilização Social do Programa 

Fome Zero. Os dois se conheceram nos tempos de militância nas greves do 

ABC Paulista, década de 1970259. Ele inicia seu texto criticando a existência de 

mortes decorrentes da fome e que o presidente sabia muito bem o que é a 

desnutrição, pois essa “matou quatro dos onze irmãos nascidos do ventre de 

sua mãe, dona Lindu”.  

Ao longo do seu relato, corroborado com números, Frei Betto descreveu o 

combate à fome implantado pelo governo e iniciado em 2003, por meio do 

Projeto “Fome Zero”. Defendeu que esse não era “assistencialista”, pois se 

 
259 Biografia de Frei Betto na enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: <http://enciclopedia. 
itaucultural.org.br/pessoa260488/frei-betto>.  Acesso em 24/03/2018. 
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tratava de um programa de inclusão social dos mais necessitados, sendo 

estes, prioritariamente, habitantes dos municípios do semi-árido (Nordeste), 

comunidades quilombolas, acampamentos dos sem-terra, aldeias indígenas e 

populações que viviam nos lixões. Tal iniciativa foi modificada no final de 2003, 

quando foram unificadas todas as políticas de transferência de renda já 

existentes (o “Fome Zero”, o “Cartão Alimentação”, entre outros) em torno do 

“Bolsa Família”. Esse artigo apresentou os resultados ao leitor do que foi feito, 

afirmando que foram “muitos os avanços na área social nesses 500 dias”. 

Muitas fotos do livro mostram o presidente visitando essas pessoas 

beneficiadas pelo programa social, além da sua participação no 33° Fórum 

Econômico Mundial, em Davos, onde fez um discurso defendendo o fim da 

fome no mundo e descrevendo as metas do “Fome Zero” no Brasil. 

O terceiro e último texto, nomeado “O mundo redescobre o Brasil”, é do 

embaixador e Chefe do Cerimonial da Presidência da República Paulo C. de 

Oliveira Campos. Segundo ele, o “presidente Lula deu novo significado à 

política externa brasileira” nos 500 dias e explica porque o governante fez 

todas as viagens fotografadas e divulgadas no livro (as fotos de viagens 

internacionais são maioria). Essa política de Lula mostrou ao mundo que uma 

economia globalizada poderia “adotar uma face humanizada”, defendendo 

causas como o fim da fome mundial e que o Brasil defendia a cooperação 

entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. 

O embaixador fez um relato extenso e com riqueza de detalhes de todas 

as viagens internacionais feitas pelo presidente a vários lugares do mundo: 
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países árabes, América do Sul (onde “concentrou esforços na tentativa de dar 

mais unidade e fortalecer o Mercosul”), Alemanha, França, Estados Unidos 

(uma “inesperada fraternidade mútua marcou as conversas entre os dois”) e 

países da África. Ele descreveu até a rotina anterior ao pouso, onde Lula 

convocava os ministros no avião para debater os temas das conversas com as 

autoridades e relia várias vezes os discursos (a foto da página 68 expõe uma 

dessas reuniões).  

Embora prevalecessem os interesses econômicos e políticos nas visitas, 

ele não deixava de “prestigiar as grandes marcas da cultura local”, como as 

Pirâmides no Egito e o Taj Mahal na Índia (fotos nas páginas 183 e 194) e de 

estabelecer contatos com sindicalistas, lideranças de movimentos sociais e 

representantes da comunidade brasileira nesses países. 

O balanço feito sobre a política externa brasileira foi bastante positivo: o 

governante bem recebido pelas autoridades e sua população (aspecto que as 

fotografias do livro mostram), e em apenas dez meses de governo recebeu o 

“Prêmio Príncipe das Astúrias”, na Espanha, pelo “reconhecimento 

internacional da grandeza de suas postulações” (foto na página 125). Apesar 

disso, alguns percalços sofridos pelo presidente, como a diferença entre os 

trajes do rei espanhol (casaca) e o de Lula (terno) no jantar de estado, fez com 

que a imprensa brasileira ignorasse a importância econômica dessa visita. 

Os três textos fazem um levantamento bem positivo das ações 

governamentais e constroem uma narrativa elogiosa, e por vezes carinhosa, 

do presidente Lula e suas realizações, procurando dar uma face humana ao 
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governante. A leitura deles direciona o olhar do leitor para as fotografias de 

forma positiva e harmoniosa, despertando sentimentos como orgulho e 

confiança na figura humanizada do governante. 

A ordem de apresentação das fotos é cronológica por opção do fotógrafo, 

pois, segundo ele, o propósito era divulgar os eventos que achasse 

“importantes” nos 500 dias de governo. Ele admitiu que algumas fotos não 

eram tão boas, mas como elas mostravam momentos significativos, tinham 

que estar no livro260. A maioria esmagadora das fotografias é colorida, o que 

demonstra a intenção de passar a impressão mais próxima de “realidade” ao 

leitor ou da realidade que chegaria aos seus olhos. Algumas estão em preto e 

branco (cinco, que estão misturadas às coloridas), provavelmente, para se 

destacarem das demais. A ausência de cores faz com que o observador se 

concentre na situação em si, na dramaticidade ou no impacto que a imagem 

possa causar.261  

Foram selecionados dois exemplos de fotos preto e brancas para análise. 

Nas páginas 126 e 127, uma foto atravessa as duas páginas, nela o presidente 

Lula está em cima da escada de desembarque do avião da Força Aérea 

Brasileira despedindo-se do presidente cubano Fidel Castro que está na sua 

frente, de costas para a câmera, fazendo um gesto de torcida (com as mãos 

unidas, em frente ao rosto). Na legenda, abaixo da foto, está escrito: 

 
260 Ele afirmou isso em entrevista no Instituto Lula, São Paulo, em 22/08/2016. 
261 O fotógrafo Sebastião Salgado prefere fazer fotos em preto e branco justamente para se 
concentrar no evento em si e no impacto que ele possa causar ao observador. Matéria “As 
histórias por trás de fotos e séries de Sebastião Salgado”, 08/08/2019. Disponível em:     
<https://www.bol.uol.com.br/listas/as-historias-por-tras-de-fotos-e-series-de-sebastiaosalgado. 
htm>. Acesso em: 10/08/2019 
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“[Despedida e torcida. Presidentes Lula e Fidel Castro, na partida de Havana 

para o Brasil. Cuba, 27 de setembro de 2003]’. Segundo o embaixador Paulo 

Campos, esse encontro foi marcado “pela descontração, longas conversas e 

assinatura de grande número de acordos de cooperação”262. Lula e Fidel 

tinham uma relação antiga de amizade e admiração. Essa foto tem um caráter 

histórico: a primeira visita do presidente Lula à Cuba comunista e o início do 

estreitamento das relações entre os dois países, a ponto do brasileiro propor a 

entrada de Cuba em Fóruns econômicos latino-americanos (o que deve ter 

desagradado bastante aos Estados Unidos)263.  A posição do fotógrafo e a 

edição da fotografia no livro põe o leitor bem próximo da cena. 

A outra foto encontra-se nas páginas 40 e 41. Nela o presidente discursa 

na Escola do Balé Bolshoi, em Joinville (SC), ladeado por duas pequenas 

bailarinas, para uma platéia de 4500 pessoas. Na legenda está escrito: “[Em 

discurso na Escola do Balé Bolshoi de Joinville, Santa Catarina, 16 de março 

de 2003]’. Essa fotografia tem uma carga simbólica: Lula foi assistir a 

apresentação dos pequenos bailarinos dessa escola famosa, que oferece 85% 

de bolsas integrais a crianças carentes e foi convidado a subir ao palco, 

escoltado pelas estudantes de 10 anos. Em suas palavras, que defenderam a 

iniciativa de dar uma grande oportunidade aquelas crianças pobres (o que 

 
262 Lula e Fidel se conheceram em 1980, na Nicarágua, no primeiro aniversário da Revolução 
Sandinista e tiveram uma longa conversa.  Lula já foi muitas vezes a Cuba, por exemplo, em 
1989, na campanha presidencial contra Collor, Fidel apareceu na casa que ele estava 
hospedado, a convite do embaixador brasileiro, para conversar. Matéria “ESPECIAL – Lula e 
Fidel – uma amizade de duas décadas” do site UOL Notícias, de 19/09/2003. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/inter/reuters/2003/09/19/ult27u38315.jhtm>. Acesso em: 
12/03/2019. 
263 BRESSAN, Regiane Nitsch.“As relações entre Brasil e Cuba: das vantagens econômicas à 
retração política”. Brazilian Journal of International Relations (BJIR), Marília, v. 6, n. 3, p. 468-
490, set./dez. 2017. 

https://noticias.uol.com.br/inter/reuters/2003/09/19/ult27u38315.jhtm
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seria uma marca do seu governo), afirmou sua convicção de que o país é 

“capaz de fazer as coisas mais impossíveis do mundo acontecer”.264 O que é 

interessante na edição desta imagem é a ausência de margens nas laterais e 

acima, fazendo com que ela chegue ao observador de forma direta, 

convidando-o a participar da cena, ao lado de Lula e das meninas. Fotos das 

páginas a seguir:  

 
264 Matéria da Folha de São Paulo online “Lula arrisca Balé com Bolshoi Brasileiro”, de 
17/03/2003. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1703200303.htm>. 
Acesso em: 28/05/2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1703200303.htm


210 

 

 



211 

 

 

 

As fotografias estão dispostas nas páginas, ao longo do livro, de diversas 

formas, mas todas elas têm uma margem ou espaço em branco com a 

legenda explicando resumidamente o evento em que Lula se insere e a data 

para manter a cronologia. As fotos maiores geralmente atravessam duas 
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páginas (como as duas páginas mostradas anteriormente) e algumas vezes 

estão ladeadas por outra menor, que mostra outro aspecto do evento. A 

grande maioria das fotos mostra o presidente muito próximo, sozinho ou não, 

como se o fotógrafo priorizasse a seleção de imagens com ele mais perto ou a 

edição tenha optado pelo recorte da foto, a fim de aproximá-lo. Isso causa um 

efeito de proximidade do leitor com o governante, de forma semelhante aos 

populares que estão junto a ele nas imagens. Que o presidente Lula é o 

personagem principal disso não há dúvida. E essa proximidade permite ao 

leitor que seja cúmplice até de momentos em que o presidente encontra-se 

imerso em seus pensamentos: na sua sala sozinho trabalhando, admirando 

uma obra pronta de seu governo (a ponte Paranaíba, em Minas Gerais), 

assistindo os aviões caça da FAB apresentando-se no Dia da Pátria ou 

banhando-se num rio do Sítio Santa Esmeralda (MS). Alguns exemplos, a 

seguir (páginas 98-99 e 132-133): 
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Esse efeito de proximidade é uma das estratégias utilizadas pela edição 

das fotografias a fim de buscar uma interação com o leitor. Outra foi a 

apresentação de várias fotos colocadas em sequência, articuladas em uma 

montagem que sugere movimento (tal como um pequeno curta-metragem). 
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Dois exemplos selecionados dão uma dimensão disso. O primeiro está nas 

páginas 102 e 103, onde três fotografias em sequência de Lula arrumando a 

gravata transmitem a impressão de pressa, como se ele estivesse correndo 

para cumprir sua agenda corrida (tal como seu secretário Kotscho descreve no 

texto). O segundo, nas páginas 176 e 177, quatro fotos em sequência (que 

continuam nas duas páginas seguintes) mostram o presidente e D.Marisa 

assistindo uma apresentação de dança religiosa Melawya, na Mesquita Síria 

dos Omaiades. A impressão de movimento é passada pelo bailarino e sua saia 

rodando, convidando o leitor a assistir aquele belo espetáculo. Fotos a seguir: 
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As fotografias, assim como os textos presentes no livro, contribuem para a 

humanização da figura do presidente. Ele surge em vários momentos de 
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intimidade: alimentando os animais das residências presidenciais (os peixes, 

as emas) e brincando com sua cadelinha, chutando uma bola de futebol com a 

blusa do seu time (Corinthians), dançando ou posando para fotos românticas 

com D. Marisa, que inclusive é sua companheira de muitos cliques. Ao leitor é 

transmitida a mensagem de que o presidente Lula é “gente como a gente”. 

Alguns exemplos a seguir (páginas 58-59 e 144-145): 
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Neste capítulo, as três partes pretendem mostrar diferentes análises das 



220 

 

fotografias oficiais e as formas de sua divulgação, evidenciando o embate 

entre construções da imagem do presidente concorrentes. Na primeira, a 

análise histórico-semiótica das 158 fotos, selecionadas do conjunto que foi 

divulgado na página virtual da secretaria de imprensa, apontou aspectos 

significativos da forma que Stuckert fotografou o presidente e qual imagem 

pública elas sustentaram. A proximidade de Lula em vários momentos, até em 

espaços privados, denota a confiança mútua entre eles e nota-se em grande 

parte das fotos o uso da técnica fotográfica para incluir o máximo de 

elementos e dar destaque a eles. O espaço fotográfico é caracterizado pela 

claridade e ênfase num determinado assunto devidamente contextualizado (o 

dia-a-dia do presidente Lula), por tomadas instantâneas, revelando 

naturalidade das cenas e personagens, pela centralidade do protagonista (a 

figura de Lula), além dos sentidos de estabilidade, harmonia e união, que 

escondem possíveis conflitos (como manifestações contrárias ao governo). 

Examinando os demais espaços das fotografias (geográfico, do objeto, 

da figuração e das vivências/eventos) chega-se a algumas conclusões. A 

localidade de maior incidência é o Brasil e observa-se uma diversidade grande 

de regiões visitadas, onde Lula apresenta-se como o presidente de todos os 

brasileiros. A imbricação entre público e privado é clara e uma postura de 

protagonismo nas relações externas brasileiras é transmitida nas imagens de 

viagens ao exterior. O uso de objetos e vestimentas oferecidos a Lula nas 

viagens ao país, principalmente no nordeste, mostra que ele buscava se 

identificar com o público e o lugar que visitava e que “vestia a camisa” para 



221 

 

fazer algo pelo povo, aliás, este está sempre presente nos banners de 

publicidade dos eventos governamentais. Símbolos nacionais surgem nas 

vestimentas do presidente, em eventos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e da Petrobrás, desvelando dessa forma a associação da 

sua imagem ao projeto nacionalista governamental. Esse nacionalismo foi 

reforçado nas comparações de seu governo com o de Getúlio Vargas e 

Juscelino Kubistchek e as fotografias de Stuckert ajudaram a corroborar isso.  

A primeira dama é companheira de todos os momentos e o padrão fotográfico 

é coletivo, raramente o governante se encontra sozinho. A grande incidência 

na figuração recai sobre políticos (brasileiros e estrangeiros) e elementos do 

povo. Além disso, fotos com presença popular exibem referências visuais bem 

semelhantes às produzidas durante o governo de Getúlio Vargas, pautando a 

construção da imagem do líder popular. As fotografias produzidas no momento 

da crise do “mensalão” mostram iniciativas governamentais contra a corrupção 

e associam o governo a exemplos de honestidade. 

Na segundo parte, a análise da divulgação das fotos de Stuckert, nos 

veículos da Imprensa de perfil editorial liberal selecionados, expõe a existência 

de notícias negativas e depreciativas durante todo o governo Lula, mas em 

determinados momentos (as investigações do “mensalão”, campanhas 

eleitorais, entre outros) elas serão mais acirradas. As fotografias públicas de 

Stuckert foram utilizadas pela revista Veja e os jornais O Globo e Folha de São 

Paulo para maximizar as críticas ao presidente, seu partido e sua 

administração presentes nas matérias. Somente a Folha publicou as fotos em 
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conjunto com matérias positivas, mostrando ser mais imparcial. 

Na terceira parte, o exame do livro “500 dias em fotos” apontou uma série 

de características. Sua produção foi patrocinada somente por empresas 

privadas e o valor das vendas foi revertido para o Programa Social do Governo 

“Fome Zero”. O fotógrafo fez questão de esclarecer em entrevista que os 

lucros não foram passados a ele e sim para o Programa. Muitos foram os usos 

desse livro, além da construção de uma imagem pública favorável: 

propaganda política governamental, a legitimação do poder através da 

comemoração, como “espaço de memória” das ações do governo e 

contraponto às críticas da imprensa de que a comunicação governamental não 

explicava ou expunha suas ações para a opinião pública. Os três textos de 

funcionários da estrutura administrativa estão interligados às fotografias, pois 

explicam os eventos retratados ao mesmo tempo em que exaltam as ações do 

governo. O efeito de realidade é ampliado e transmitido pelas fotos coloridas, 

que são maioria, e o uso de algumas fotos em preto e branco eternizam e 

invocam a atenção para determinados eventos do dia-a-dia do presidente que 

mereceram destaque. Fica claro que a edição das imagens usa estratégias de 

interação com o leitor, como a aproximação do evento na página, e de 

humanização da figura do presidente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estas considerações, tecidas por mim ao final deste trabalho, não têm a 
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pretensão de serem definitivas. O encaminhamento da pesquisa mostrou que 

a escassez de obras historiográficas sobre o governo Lula indica o quanto 

ainda há para ser explorado pela historiografia do tempo presente sobre o 

tema. A negativa de pessoas que trabalharam no governo em dar entrevista 

(até Ricardo Stuckert, depois da prisão de Lula, se afastou) é explicada pelos 

ataques da mídia ao Partido dos Trabalhadores e Lula que se intensificaram 

bastante no final forçado do governo Dilma. O cientista político, sociólogo e 

mestre em Filosofia, João Feres Júnior, vice-diretor do Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos da UERJ e coordenador do Laboratório de Estudos de 

Mídia e Esfera Pública (LEMEP), por exemplo, apontou em sua pesquisa à 

grande Imprensa, no período final de 2015 até o Impeachment de Dilma em 

agosto de 2016, que houve uma forte campanha negativa contra Lula, Dilma e 

o PT.265 

A pesquisa à imprensa neste trabalho durante o governo do presidente 

Lula mostrou que as notícias negativas também vão existir ao longo do 

período, mas em determinados momentos elas serão mais acirradas. As 

fotografias públicas de Stuckert foram utilizadas pela revista Veja e os jornais 

O Globo e Folha de São Paulo para maximizar as críticas presentes em suas 

matérias, embora a Folha tenha divulgado fotos em conjunto com matérias 

positivas, mostrando ser mais imparcial. 

A relação de Lula e seu governo com a Imprensa, no primeiro mandato, 

foi conturbada. Funcionários da comunicação governamental admitiram que o 

 
265 Matéria da revista Forum “Levantamento comprova massacre midiático contra PT”, de 
09/12/2016. Disponível em: https://revistaforum.com.br/brasil/entrevista-com-joao-feres-jr-
coordenador-do-manchetometro/. Acesso em: 12/04/2018 

https://revistaforum.com.br/brasil/entrevista-com-joao-feres-jr-coordenador-do-manchetometro/
https://revistaforum.com.br/brasil/entrevista-com-joao-feres-jr-coordenador-do-manchetometro/
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presidente não dava muita atenção aos jornalistas, o que se tornou também 

motivo para críticas. Possivelmente a forma preconceituosa e crítica como os 

meios de comunicação sempre trataram Lula e o PT o tenham afastado do 

diálogo, mesmo que sua obrigação enquanto governante do país fosse dar 

publicidade dos seus atos. A fotografia pública produzida pelo fotógrafo oficial 

procurou suprir a necessidade de divulgar todos os eventos do seu dia-a-dia (o 

acesso estava num link da página virtual da Secretaria de imprensa).  

A imagem fotográfica foi usada para a construção da imagem pública e 

propaganda política, ou marketing político, de Lula e seu governo, além de 

participar de um embate entre elaborações dessa imagem pela administração 

e pela Imprensa. Assim como ele, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek 

também investiram em fotografias públicas como instrumento de 

“personalização de poder”, levando-se em consideração as diferenças 

históricas. Os “marketeiros” Duda Mendonça e João Santana assessoraram o 

governo e auxiliaram na construção da sua imagem, em diferentes momentos, 

durante os dois mandatos e campanhas eleitorais. Unidas à propaganda, não 

podem ser desconsideradas qualidades inerentes ao presidente: o seu 

carisma, suas habilidades pessoais, o dom da oratória e sua trajetória de vida 

cheia de simbologias. Esses elementos vão contribuir também para a paulatina 

criação do mito político contemporâneo Lula. 

Um governo estabelecido unicamente pela força ou exclusivamente pela 

razão não se sustenta, como afirma Balandier. Por isso, ele procura legitimar-

se por meio de uma “Teatrocacia”, onde o ator político (o governante) utiliza “a 
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arte da persuasão, do debate, a capacidade de criar os efeitos que favorecem 

a identificação do representado com o representante”. A propaganda e a mídia 

favorecem essa dramaturgia e reforçam a produção de aparências. O autor 

chama a atenção para a “supressão do político pelo midiático”266. Lula, com 

suas características pessoais, utilizou-se dessa dramaturgia política 

claramente e a fotografia oficial foi uma ferramenta de propaganda política 

essencial. 

Inserido na Secretaria de Imprensa, estava o Departamento de Produção 

e Divulgação de Imagens, criado por Ricardo Stuckert, que modernizou o 

ofício de fotógrafo oficial da presidência da república, em 2003. Ele usufruía de 

total liberdade para fotografar e selecionar as imagens que iriam ser 

divulgadas (os entrevistados confirmaram isso), pois compartilhava de seus 

projetos políticos e se manteve leal. Elementos de sua trajetória pessoal e 

profissional - a família de gerações de fotógrafos ligados ao poder, em Brasília 

e a carreira de fotojornalista na Imprensa – influenciaram no seu projeto de 

fotografar o presidente.  

Ricardo iniciou sua carreira no início da década de 1990, momento em 

que começaram a aparecer uma série de mudanças no ofício do fotógrafo de 

imprensa: o surgimento da tecnologia digital, reformulações nas redações, a 

diminuição da mídia impressa, a cobrança por um fotógrafo multifuncional, a 

redução do número de fotógrafos contratados pela imprensa, entre outras, que 

são interpretadas como uma crise no fotojornalismo. Como iniciou sua carreira 

 
266 BALANDIER, Georges. O poder em cena. Brasília: Ed.UnB, 1980, pp;21-23 
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novo (19 anos) e contou com ajuda do pai, fotógrafo famoso e estabelecido em 

Brasília, conseguiu se adaptar  a essas mudanças e trabalhar em veículos de 

comunicação de peso. Fotógrafo premiado, Ricardo afirmou ser muito técnico 

e dominar a tecnologia digital, inclusive o “Photoshop”, ferramenta tão criticada 

por modificar a imagem. Embora, ele não defenda seu uso para esse fim, a 

pesquisa descobriu uma fotografia oficial sua que foi modificada e usada na 

campanha eleitoral de 2006.  

A análise histórico-semiótica das 158 fotos, do conjunto divulgado no site 

da secretaria de imprensa, apontou aspectos da forma que Stuckert fotografou 

o presidente e qual imagem pública elas sustentaram. A proximidade de Lula 

indica a confiança mútua entre eles e nota-se o uso da técnica fotográfica para 

incluir o máximo de elementos e dar destaque a eles. O espaço fotográfico é 

caracterizado pela claridade e pela ênfase no dia-a-dia do presidente Lula, 

naturalidade das cenas e personagens, centralidade da figura de Lula e a 

ocultação de possíveis conflitos. 

O exame dos demais espaços das fotografias (geográfico, do objeto, da 

figuração e das vivências/eventos) apontou algumas inferências. O Brasil é 

localidade de maior incidência e Lula apresenta-se como o presidente de todos 

os brasileiros. A imbricação entre público e privado é clara e uma postura de 

protagonismo nas relações externas brasileiras é transmitida nas imagens de 

viagens ao exterior. Objetos e vestimentas presentes nas fotos sugerem a 

identificação de Lula com o público e símbolos nacionais desvelam a 

associação da sua imagem ao projeto nacionalista governamental. Esse 
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nacionalismo foi reforçado nas comparações de seu governo com o de Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubistchek e as fotografias de Stuckert ajudaram a 

corroborar isso. Dona Marisa é companheira de todos os momentos e o 

padrão fotográfico é coletivo. A grande incidência na figuração recai sobre 

políticos e elementos do povo. Além disso, fotos com presença popular exibem 

referências visuais bem semelhantes às produzidas durante o governo de 

Vargas, momento onde também se construiu a imagem de um líder popular. 

As fotografias produzidas no momento da crise do “mensalão” mostram 

iniciativas governamentais contra a corrupção e associam o governo a 

exemplos de honestidade. 

As fotos oficiais de Stuckert também foram divulgadas em três 

exposições ao público, duas organizadas por ele, e no seu livro “Lula 500 dias 

em fotos”, que exibem 158 fotos suas produzidas nos primeiros 500 dias de 

governo. São usos evidentes da fotografia pública como propaganda política 

de Lula e seu governo, com fins comemorativos (a reeleição, a contribuição de 

Lula para o empresariado, os 500 dias de governo) e de demonstração de 

poder, buscando sua legitimação pública. O livro também se constitui como 

“lugar de memória” das realizações governamentais, deixando claro o uso de 

estratégias na edição das imagens que buscam interagir com o leitor, 

aproximando-o dos eventos e do governante e humanizando a figura do 

presidente. 
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