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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho monográfico é compreender como a revista Veja utilizou 

os elementos da linguagem fotográfica e os elementos conotativos propostos por Barthes na 

produção de sentido das fotografias jornalísticas da Editoria Brasil, para desconstruir a 

imagem política do senador José Sarney na crise do senado em 2009. Para tanto, realizou-se 

uma busca sobre a relação histórica entre a imagem fotográfica e o jornalismo, a evolução das 

revistas jornalísticas e suas relações com a fotografia, assim como os conceitos sobre a 

fotografia no jornalismo impresso e na revista Veja. Da mesma forma, buscou-se no conceito 

de produção de sentido o embasamento teórico necessário para criar a metodologia de análise 

visando identificar como a fotografia pode ser utilizada para produzir diversos significados 

informativos. Foram selecionadas cinco fotografias publicadas entre os dias 1º de julho a 12 

de agosto de 2009, nas quais analisou-se o uso da linguagem fotográfica e os elementos 

conotativos barthesianos, na produção de sentido através da imagem. Assim pode-se perceber 

que a revista Veja recorre aos elementos conotativos, há tempos convencionados pelo 

fotojornalismo, para ilustrar suas reportagens jornalísticas e tentar atrair a atenção do leitor 

para o conteúdo escrito. Evidenciou-se que a revista fez uso destes elementos da linguagem 

fotográfica como um recurso para a desconstrução da imagem política do senador José 

Sarney. 

 

Palavras-chave: Fotojornalismo. Produção de Sentido. Revista Veja  

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this monograph is to understand how Veja magazine has used the 

photographic language elements and the elements proposed by Barthes in connotative 

meaning production in news photographs, Editor Brazil, to deconstruct the political image of 

José Sarney Senator‟s crisis in the Senate in 2009. To this end, we carried out a search on the 

historical relationship between the photographic image and the journalism, the evolution of 

news magazines and their relationship to photography, as well as the concepts of photography 

in print journalism and Veja magazine. Likewise, we sought the production concept of the 

theoretical sense necessary to create the review methodology to identify how photography can 

be used to produce different informative meanings. We selected five photographs published 

from July 1 to August 12, 2009, in which was analyzed the use of photographic language and 

Barthes connotative elements, in the meaning of production through the image. Thus we can 

see that Veja magazine uses the connotative elements that have long agreed by 

photojournalism, to illustrate their news stories and try to attract the reader's attention to the 

written content. It was evident that the magazine made use of these elements of photographic 

language as a resource to deconstruction of the Senator José Sarney political image. 

 

Keywords: Photojournalism. Meaning Production. Veja magazine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na mídia impressa a fotografia jornalística tem uma função fundamental como meio 

de informação, seu papel é produzir uma visibilidade do real e ilustrar o texto jornalístico. 

Cada fotografia jornalística possui suas próprias características ao transformar momentos em 

imagens informativas, tornando assim, o fotojornalismo em uma atividade ímpar pois 

proporciona o privilégio de testemunhar os acontecimentos que são notícias. Dada a 

relevância que a fotografia assumiu no meio impresso ao longo dos anos, passou de mera 

ilustração do texto, para um elemento de conteúdo tão importante quanto a escrita.  

Nesse contexto cabe ao fotojornalista observar a imagem a ser fotografada e colocar 

em evidência os elementos mais importantes da foto. Em alguns casos, o fotojornalista pode 

dispor os elementos da imagem de tal forma que irá concentrar o olhar do observador para 

uma leitura de imagem direcionada, tendenciando o observador a construir sentidos pré-

estabelecidos por quem capturou a imagem e pela linha editorial do veículo de comunicação.  

Destaca-se no campo político um cenário importante e de grande interesse para o meio 

midiático, pois é nesse ambiente onde os representantes do povo tomam decisões que afetam 

toda a sociedade. Daí a relevância de estudos que busquem relacionar a influência da mídia na 

esfera política e consequentemente na sociedade. Diante disso surgiu a idéia de se analisar a 

produção fotojornalística em meios midiáticos impressos, em relação ao panorama político 

brasileiro. 

Escolheu-se como foco a crise política que se abateu no Senado no ano de 2009, após 

a mídia divulgar diversas matérias jornalísticas expondo o então presidente da instituição, o 

senador José Sarney, numa série de denúncias de nepotismo, corrupção e tráfico de influência. 

Antes mesmo de completar cinco meses do terceiro mandato como presidente do Senado, 

estas denúncias colocaram em dúvida o nome, o caráter e a integridade de José Sarney, 

impactando negativamente sobre a imagem pública do político.  

Partindo desse contexto, este estudo pretende responder ao seguinte questionamento: 

como se deu a utilização da fotografia jornalística na desconstrução da imagem de José 

Sarney pela revista Veja, no período da crise do senado de 2009? Para tanto possui como 

objetivo geral compreender como as fotografias jornalísticas da revista Veja mostram o 

político José Sarney no período da crise no senado; e como objetivos específicos: (1) 
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identificar os recursos da linguagem fotojornalística empregadas nas fotografias da revista 

Veja a partir das imagens de José Sarney no período da crise do senado em 2009; (2) apontar 

quais estratégias de significação estão presentes nas fotografias jornalísticas da revista Veja a 

partir das imagens de José Sarney no período da crise do senado de 2009; (3) analisar os 

sentidos construídos pela  revista Veja nas fotografias jornalísticas de José Sarney no período 

da crise do senado de 2009. 

Para contemplar os objetivos propostos, além da introdução o trabalho conta com 

referencial teórico, a metodologia, análise dos dados e considerações finais. O referencial 

teórico foi dividido em dois capítulos. O primeiro abarca a relação histórica entre a imagem 

fotográfica e o jornalismo, onde são abordados os fatores que influenciaram diretamente na 

história do fotojornalismo como a resistência dos editores de jornais em aceitar a fotografia 

para ilustrar as notícias. 

Ainda neste capítulo é realizado um estudo sobre a história das revistas jornalísticas, 

que surgiram, há mais de trezentos anos, dos seus primórdios até os dias atuais, onde são 

classificadas como um dos principais meios de comunicação. Nesse resgate histórico foi 

abordado o avanço das técnicas gráficas que possibilitaram uma melhoria na qualidade dos 

impressos, bem como a evolução e a introdução da fotografia nas revistas, favorecendo assim  

o aumento da produção e o interesse do público leitor neste tipo mídia impressa. 

E finalmente é realizada uma abordagem sobre a fotografia no jornalismo impresso e 

em particular na revista Veja. Buscou-se identificar a importância que a fotografia assumiu 

nos veículos de comunicação como: jornais impressos, revistas e principalmente na revista 

Veja. Esta por sua vez, ao longo dos anos, foi adaptando sua diagramação e incluindo cada 

vez mais a fotografia em suas páginas, para se adequar ao público leitor. 

O segundo capítulo do trabalho busca nos conceitos de produção de sentido, 

embasamento teórico para desenvolver a análise das imagens propostas. Também foi estudado 

o papel das revistas de informação na vida da sociedade, pois a esse tipo de mídia é 

responsável por colher e organizar as notícias que fazem parte do dia a dia do leitor. 

Ainda neste capítulo é abordado como a fotografia pode produzir sentido, uma vez que 

toda a imagem traz em seus elementos informações capazes de conotar diferentes 

interpretações de uma mesma realidade. Outro fator capaz de gerar sentido são os elementos 
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da linguagem fotográfica, dos quais os fotojornalistas podem utilizar-se para transmitir 

determinadas idéias pré estabelecidas.  

Também analisou-se a relação do jornalismo com a política. Nessa relação, sujeitos e 

instituições dependem da mídia para fazer circular todas as informações sobre o que fazem e 

irão fazer, sobre o que pensam em relação às coisas, às pessoas e ao mundo. Nesse sentido o 

jornalismo pode enaltecer os atores políticos, como também tem o poder de desgastar a 

imagem dessas pessoas ou instituições quando estas não cumprem com seus deveres morais. 

E finalmente, ainda no segundo capítulo tratou-se da revista Veja, e o seu papel como 

veículo de comunicação. Buscou-se identificar como a revista abordou as denúncias de 

nepotismo, corrupção e tráfico de influência que envolveram o político José Sarney durante a 

crise no Senado Brasileiro em 2009. 

A metodologia utilizada para essa monografia foi à análise de imagens fotográficas 

publicadas pela revista Veja no período da crise do senado em 2009 que envolveram o 

político José Sarney em 2009. As imagens foram analisadas em duas etapas. Num primeiro 

momento, a partir dos conceitos das técnicas fotográficas; e num segundo momento 

utilizaram-se os conceitos sobre os elementos de conotação desenvolvidos por Roland 

Barthes. 

Na sequência é apresentada a análise dos dados conforme o método escolhido, 

buscando identificar como se deu a utilização da fotografia jornalística na produção de 

sentido, corroborando na desconstrução da imagem pública de José Sarney. 

Para finalizar, são apresentadas as considerações finais do estudo e as contribuições 

para novos pesquisas sobre a temática da produção de sentido por meio de imagem, e a 

influência do fotojornalismo e da mídia impressa no cenário político, e demais áreas da vida 

moderna. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 FOTOJORNALISMO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UM ENTENDIMENTO SOBRE 

A IMAGEM NO ÂMBITO DO JORNALISMO IMPRESSO 

 

Neste capitulo inicial será contextualizado relação histórica entre imagem fotográfica e 

o jornalismo. Em seguida será abordada a história do jornalismo em revista e a sua relação 

com a fotografia, bem como a introdução da fotografia jornalística no jornalismo de revista. 

Em um segundo momento, será tratado da produção de sentido no fotojornalismo e os  

elementos conotativos da imagem fotográfica no jornalismo impresso, como a imagem 

fotográfica pode produzir sentido e a revista veja, jornalismo político e a crise no senado. 

 

2.1.1 A relação histórica entre a imagem fotográfica e o jornalismo 

 

A fotografia surge num ambiente positivista e é encarada como um registro visual da 

verdade de maneira a ser adotada pela imprensa. Mas apesar do potencial informativo e sua 

importância para o jornalismo, no início, a fotografia não foi bem aceita por editores de 

jornais, que “desvalorizavam a seriedade da informação fotográfica e também consideravam 

que as fotografias não se enquadravam nas convenções e na cultura jornalística dominante” 

(HICKS, 1952 apud SOUSA. 2004, p. 17). 

 Conforme Baynes (1971) citado por Sousa (2004), o primeiro tablóide fotográfico, o 

Daily Mirror, surgiu no inicio de século XX, e constituiu um marco para o fotojornalismo, 

pois a fotografia deixou de ser uma mera ilustração de texto para tornar-se uma categoria de 

conteúdo informativo como, a escrita. 

 Nesse mesmo viés, Hicks (1952) citado por Sousa (2004, p. 17) complementa que: 

 

essas mudanças, ao promoverem a competição na imprensa e aumento nas tiragens e 

da circulação, com os conseqüentes acréscimos de publicidade e lucro, trouxeram a 

competição fotojornalistica e a necessidade de rapidez, que por sua vez, originaram 

a cobertura baseada numa única foto, exclusiva e em primeira mão.  
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Para Sousa (2004), em virtude da captura de uma foto única e exclusiva e que 

mostrasse o fato jornalístico de maneira mais clara possível, a indústria começou o 

aperfeiçoamento dos equipamentos, surgindo assim câmeras fotografia melhores, mais leves e 

de fácil manuseio, lentes com mais luminosidade e filmes com maior grau de definição da 

imagem. Tal circunstância favoreceu para o aperfeiçoamento dos fotógrafos, que a partir 

desse momento procuraram concentrar, “numa única imagem os diversos elementos 

significativos de um acontecimento, de maneira que fossem facilmente identificados e lidos” 

(SOUSA, 2004, p 17). 

Quando surgiu fotojornalismo, o fotógrafo chegava num local para fotografar pessoas , 

estas por sua vez paravam, arranjavam-se e posavam. Hoje, tais características mudaram e as 

pessoas procuram mostrar que estão em seu estado natural, sendo que, “as convenções 

fotojornalísticas  atuais valorizam a espontaneidade e a instantaneidade” (SOUSA, 2004, p. 

18). 

A fotografia surgiu com a necessidade de reproduzir a realidade de uma maneira 

mecânica. Mas por ter características que se assemelhavam as características da pintura, criou 

uma crise no mundo da arte. De acordo com Sousa (2004), aos poucos essas semelhanças 

foram desaparecendo conforme foram sendo criadas as primeiras convenções profissionais. O 

autor também salienta que a fotografia chegou a ser considerada como uma extensão da 

pintura, no entanto, essa concepção começou a mudar quando os admiradores da fotografia da 

época começaram a capturar imagens de fatos relevantes ocorridos na sociedade, e mais tarde, 

mostravam essas imagens a outras pessoas, criando assim, as primeiras ações do que mais 

tarde vai se caracterizar a atividade do fotojornalismo.  

Sousa (2004) aponta ainda que, embora algumas imagens tenham sido usadas como 

meio de informação desde 1842, a fotografia só se configura como produto do fotojornalismo, 

no final do século XIX, quando são criadas técnicas que possibilitam a reprodução de 

imagens. Até então a fotografia não tinha destaque pelo valor noticioso, mas sim pela 

qualidade da nitidez. 

 Reforçando a idéia de Sousa, Buitoni (2007, p.105) enfatiza que: 

 

A fotografia não substituiu tão fácil e rapidamente o desenho na imprensa. Há rela-

tos de que durante um bom tempo nos jornais europeus a fotografia servia de 

modelo para o gravurista e de que o público atribuía mais credibilidade ao desenho 

do que à foto. Mesmo no século de grande aceitação da ciência – e a invenção da 
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fotografia está relacionada ao desenvolvimento científico – esta é uma situação em 

que a nova tecnologia não suplantou de imediato a anterior. 

 

Mas é no início do século XX que ocorre a maior mudança cultural na imprensa. A 

partir da virada do século as empresas começam a se adaptar, as técnicas melhoram e a 

procura do público por imagens fez com que o fotojornalismo fosse de encontro as condições 

culturais, tecnológicas e empresariais, que favoreceram para sua entrada definitiva no campo 

jornalístico. 

O fotojornalismo moderno, como aponta Sousa (2004) surgiu na Alemanha após a 

Primeira Guerra Mundial, o ambiente do país repercutiu na imprensa por ter prosperado  nas 

artes, nas letras e nas ciências. Isso tornou a Alemanha o país com maior número de revistas 

ilustradas na época. A tiragem das revistas alcançou a marca de cinco milhões de exemplares 

para uma população de vinte milhões de pessoas. Sousa (2004, p.20), destaca ainda que: 

 

a forma como se articulava o texto e a imagem nas revistas ilustradas alemãs dos 

anos vinte permite que se fale com propriedade em fotojornalismo. Já não é apenas a 

imagem isolada que interessa, mas sim o texto e todo o “mosaico” fotográfico com 

que se tenta contar a história.  

 

Nesse contexto a fotografia jornalística ganhou força e passou a ser considerada um 

complemento do texto, perdendo assim seu caráter ilustrativo e decorativo a que era destinada 

e fazendo com que o fotojornalismo de autor se tornasse uma referencia obrigatória. 

Em seu estudo Sousa (2004) classifica a trajetória do fotojornalismo em três grandes 

momentos. O primeiro, segundo esse autor, ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, 

quando as agências fotográficas começaram a se projetar com mais evidência no mercado. 

Nessa mesma época a produção fotojornalística passou pela crescente industrialização e 

massificação. Outros pontos contribuíram para que o fotojornalismo se desenvolvesse nesse 

período, entre eles, o surgimento e expansão da imprensa cor de rosa
1
; a criação de revistas 

eróticas “de qualidade”, como a Playboy (1953); o crescimento da imprensa de escândalos e  

das revistas ilustradas  especializadas em moda, decoração, eletrônica e fotografia.  

O segundo momento importante na trajetória do fotojornalismo, classificado por Sousa 

(2004)  ocorreu nos anos sessenta, quando aumenta a concorrência entre os meios de 

                                                           
1
 Imprensa cor de rosa: Imprensa especializada em cobrir o cotidiano de pessoas sejam celebridades ou gente 

comum. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celebridade
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comunicação. Como consequência surge o jornalismo sensacionalista. No fotojornalismo essa 

influencia também foi significativa, dando assim ênfase à “captura do acontecimento 

sensacional” que surpreendesse os leitores, e isso deixou de lado alguns assuntos antes 

considerados importantes.  

Esse período coincide com o início da Guerra do Vietnã, e, de acordo com Sousa 

(2004) durante esse conflito os fotojornalistas tinham mais liberdade para fotografar. Essa 

liberdade contribuiu para a captura de imagens que, após publicadas na imprensa contribuíram 

para o surgimento de grupos de pessoas que não apoiavam a guerra. Desagradando assim os 

militares, que a partir disso ficaram mais atentos em relação ao fotojornalismo. É nessa 

mesma época que algumas agências noticiosas e agências de imagens começam a prosperar e 

se transformam em verdadeiras fábricas de fotografias. Com isso, grande parte das agências 

fotográficas de pouco renome se especializassem na produção para revistas.Deixando assim o 

trabalho de fornecer imagens para os jornais diários,o para as grandes agências  

Sousa (2004) apresenta ainda uma terceiro momento que é importante para o  

fotojornalismo. Esta por sua vez ocorreu no inicio dos anos noventa quando surge a 

possibilidade de manipulação de imagens através de programas de computador. As novas 

tecnologias também favoreceram para a transmissão digital das fotos, reduzindo assim o 

tempo que o fotojornalista dispõe para fotografar e enviar as fotos para a os jornais e revistas. 

Nesse  terceiro momento  do fotojornalismo surgem novas  tentativas de controlar o  acesso 

de jornalistas à áreas de conflitos e a produção  da fotografia jornalística centra-se no 

imediatismo. Apesar do imediatismo e a relevância dos vídeos veiculados pela TV, as pessoas 

compram jornais para rever e guardar as imagens importantes, um exemplo foi em 12 de 

setembro de 2001, quando os jornais do mundo inteiro publicaram as fotos do atentado ao 

World Trade Center. E devido ao imediatismo das mídias, com as novas tecnologias um único 

repórter pode fornecer registros visuais para jornais, revistas, televisão e mídias on-line. 

Todos esses fatores influenciaram diretamente na história do fotojornalismo, o que 

leva Sousa (2004, p 222) afirmar que “atualmente a televisão e os meios multimídias, 

reduziram provavelmente a autoridade social do fotojornalismo em matéria de representação e 

figuração do mundo”.  Sobre tudo esse autor ressalta que a experiência do fotojornalista ainda 

é um fator essencial para a qualidade jornalística da fotografia.  
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2.1.2 Revendo a história das revistas jornalísticas e suas relações com a fotografia  

 

Dentre os meios de informação que utilizam o fotojornalismo destaca-se a revista. 

Essa forma de mídia pode ser definida como uma publicação periódica, com temática e 

formato variáveis, que diferem do jornal, segundo Nascimento (2002), principalmente por ter 

a impressão e papel de melhor qualidade, utilizar cores e possuir maior liberdade na 

diagramação. Essa autora destaca ainda que por tratar-se normalmente de uma publicação 

semanal ou mensal, a revista tem a possibilidade de realizar uma abordagem mais profunda 

em relação a dos jornais diários e dos telejornais. 

Seguindo na mesma linha, Scalzo (2006), acrescenta que a revista é um complemento 

na educação, pois reúne em uma única mídia informação, entretenimento, serviços, educação 

e opinião.  Embora a revista possua menos informações imediatistas, não significa que não 

tem como objetivo a exclusividade no que apresenta, por isso traz em suas páginas mais 

informações pessoais, aquelas que ajudam o leitor no seu dia a dia. 

Para chegar à estrutura de hoje a trajetória da revista começou há mais de trezentos 

anos. De acordo com Scalzo (2006), a primeira revista de que se tem notícia foi publicada em 

1663, na Alemanha, chamava-se Erbauliche Monaths-Unterredungen (ou Edificantes 

Discussões Mensais), contendo basicamente as características de um livro, sendo considerada 

revista graças aos vários artigos sobre um mesmo assunto e por possuir foco em um público 

específico. Por suas características inovadoras, a revista serviu de modelo para publicações 

semelhantes pelo mundo. 

Com o avanço das técnicas gráficas foi possível melhorar a qualidade dos impressos, o 

que permitiu o aumento na tiragem, e por sua vez atraiu anunciantes interessados em divulgar 

seus produtos para um público cada vez maior. Já no século XIX a revista ganhou espaço, 

virou e ditou moda, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Tal fato ocorreu porque a 

população recém alfabetizada queria ler e se instruir, e optar pelos livros era inviável por 

serem caros e pouco acessíveis (SCALZO, 2006). 

No Brasil, as revistas foram trazidas pela corte portuguesa no início do século XIX. 

Antes disso, Portugal não permitia a imprensa no país. A primeira revista produzida no Brasil 

foi denominada As Variedades, e a edição número um foi publicada em 1812 em Salvador, na 

Bahia. A revista As Variedades segue a mesma linha das demais revistas da época, que se 
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assemelhavam a um livro. Segundo Scalzo (2006, p.27) a proposta da revista era apresentar 

aos leitores:  

  

Discursos sobre costumes, virtudes  morais e sociais, algumas novelas de escolhido 

gosto moral, extratos de história antiga e moderna, nacional e estrangeira, resumos 

de viagens, pedaços de autores clássicos portugueses - quer em prosa, quer em verso 

– cuja a leitura tenda a formar gosto e pureza na linguagem, algumas anedotas e 

artigos que tenham relação com os estudos científicos propriamente ditos e que 

possam habilitar os leitores a fazer-les sentir a importância de novas descobertas 

filosóficas.  

 

Ainda conforme Scalzo (2006) a segunda revista publicada no país foi O Patriota, em 

1813, no Rio de Janeiro, contando com colaboradores da elite intelectual da época, sua 

proposta era divulgar autores e temas da terra. 

Até 1837 todas as publicações têm vida curta devido à falta de assinantes e recursos. 

Nesse mesmo ano esse quadro começa mudar com o surgimento da revista Museu Universal. 

A revista criada no Rio de Janeiro trazia textos leves e acessíveis à população recém 

alfabetizada, passando a utilizar-se da mesma fórmula dos magazines europeus, com melhor 

qualidade de impressão. Assim, o jornalismo de revista brasileiro conseguiu se manter no 

mercado na medida em que passou a atingir um número maior de leitores. 

Nesse mesmo período que aumentou o número de leitores, além da revista se 

desenvolver e se modernizar, nasce à fotografia.  Segundo Sousa (2004, p. 24) a fotografia 

surge “beneficiando-se de descobertas e inventos anteriores, como a câmara clara e escura e 

da necessidade de encontrar um meio mecânico para reproduzir a realidade visual”. 

Considerada uma extensão da pintura, a fotografia só foi incorporada pelo jornalismo, no final 

do século XIX. No entanto, conforme esse autor, um exemplo plausível de fotografia de um 

acontecimento foi tirada por Carl Fiedrich Stelzner, em 1842. A imagem é o registro das 

ruínas de um bairro de Hamburgo depois de um incêndio. Enquanto nos Estados Unidos a 

primeira fotografia de acontecimento público foi feita por Willian e Fredecrik Langenheim, na 

Filadélfia em 1844 durante motins antimigração. Já em 1846 os jornais enviam 

correspondentes para a Guerra Americano-Mexicana com a missão de fotografar oficiais e 

soldados, e em 1849 fotógrafos anônimos fizeram imagens dos soldados envolvidos no cerco 

de Roma. 
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Sousa (2004) destaca ainda, que nesse contexto histórico, nasce em maio de 1842, a, 

primeira revista ilustrada da história. A publicação trouxe aos seus leitores informações sobre 

os fatos mais relevantes ocorridos em âmbito nacional e internacional, da sociedade à política, 

tudo com o reforço de imagens variadas e realistas. Nessa época o interesse social pelas 

imagens era tanto que a revista aumentou a tiragem de 200 mil para 300 mil exemplares entre 

os anos 1855 e 1860. A imagem correspondente a Figura 1 é da primeira edição da revista The 

Illustrated London News:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Revista The Illustrated London News. 

Edição nº1,14 de maio de 1842, Londres, Inglaterra 

 

Com a Illustrated London News há uma renovação na maneira de produzir e editar 

revistas. Scalzo (2006) lembra que as edições possuíam “16 paginas de texto e 32 de gravuras, 

que reproduziam os acontecimentos da época na forma de desenhos”. As imagens que 

ilustravam a revista eram produzidas com papel, lápis, caneta, pincel e tinta. Após o desenho 

pronto a imagem era reproduzida em madeira. Essa técnica denominada xilografia
2
, além de 

                                                           
2
  Xilografia: técnica na qual desenhos são feitos em madeira e servem de matriz para a reprodução da imagem 

para o papel ou outro suporte adequado. È um processo muito parecido com um carimbo. 
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lenta e cara envolvia mão de obra especializada. Segundo Sousa (2004) esse processo 

comprometia a veracidade da imagem devido o fato de que alguns gravadores adicionavam 

elementos à imagem e em alguns casos assinavam o trabalho. Essas gravuras em madeira 

serviam de matriz para fazer as cópias da edição. 

Seguindo a tendência e o interesse da sociedade pela imagem, a segunda grande 

revista ilustrada, a Illustration surge em Paris e começou a ser publicada em 1843. Mas foi a 

partir dos anos oitenta do século XIX que os semanários e as revistas ilustradas começaram a 

publicar regularmente a fotografia em suas edições. Já o jornal, só começa incluir a fotografia 

e ilustrar suas páginas regularmente vinte anos mais tarde, em 1904 quando surge na 

Inglaterra o Daily Mirror, um tablóide que ilustrava suas páginas quase que unicamente com 

imagens. A imagem correspondente a Figura 2 é de uma edição de novembro de 1904 do 

jornal Daily Mirror: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Jornal Daily Mirror 

6 de novembro de 1904, Londres Inglaterra. 

 

A partir do surgimento do Daily Mirror, se forma uma mudança na imprensa, e a 

fotografia se consolida como um dos elementos indispensáveis para o conteúdo jornalístico 

informativo. Neste contexto Freund, citado por Sousa (2004, p. 69), salienta que: 

 

Esta utilização tardia da fotografia na imprensa é devida ao fato de que as imagens 

devem ainda ser feitas fora do jornal. A imprensa, cujo sucesso se funda na 
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atualidade imediata, não pode esperar e os proprietários dos jornais hesitam em 

investir grandes somas de dinheiro nessas novas máquinas.  

 

Nesse contexto, no início do século XX, inovações tecnológicas e científicas se 

destacam por toda Europa, Estados Unidos inclusive no Brasil, onde os reflexos dessas 

novidades influenciam no cotidiano das pessoas e na reestruturação das cidades. Segundo 

Scalzo (2004), a revista segue essas tendências e centenas de títulos são lançados no país, mas 

por ter o maior parque gráfico do Brasil na época, o Rio Janeiro concentra o maior número de 

publicações.  

Em 1928, surge a revista O Cruzeiro, considerada um dos maiores fenômenos 

editoriais do país. “Criada pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand
3
, a publicação 

estabelece uma nova linguagem na imprensa nacional, através de publicações de grandes 

reportagens e dando uma atenção especial ao fotojornalismo” (SCALZO, 2004, p. 30). A 

revista chega a vender 700 mil exemplares por semana na década de 1950. A fotografia 

abaixo (FIGURA 3) foi publicada na primeira edição da revista O Cruzeiro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fotografia publicada por O Cruzeiro,  

Edição nº 1, 10 de novembro de 1928. São Paulo, SP  

 

Em 1936, Henry Luce, cria a Life uma revista inovadora que será modelo para outras 

publicações no mundo. Anos antes, Henry Luce havia criado com Briton Hadden a Time, 
                                                           
3
 Assis Chateaubriand: Jornalista e empresário era dono de um império jornalístico - os Diários Associados -, que 

chegou a reunir dezenas de jornais, revistas e estações de rádio, foi também pioneiro da televisão no Brasil, 

criando a TV Tupi em 1950. 
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primeira revista semanal de notícias. Impressa em papel de qualidade e em formato grande, a 

Life, segundo Saclzo (2006) valorizava ao máximo a reportagem fotográfica e desde o inicio 

adota a idéia de que uma boa imagem vale mais do que uma boa descrição. Já em sua primeira 

edição em onze de novembro de 1936, com tiragem de 466 mil exemplares a revista publica 

uma foto que ocupa todo o espaço da capa. Segundo o seu fundador Henry Luce, citado por 

Mauad (2005, p 51) a finalidade da revista era:  

 

[a Life surge] Para ver a vida; para ver o mundo, ser testemunha ocular dos grandes 

acontecimentos, observar os rostos dos pobres e os gestos dos orgulhosos; ver 

estranhas coisas – máquinas, exércitos, multidões, sombras na selva e na lua; para 

ver o trabalho do homem – as suas pinturas, torres [edifícios] e descobertas; para ver 

coisas a milhares de quilômetros, coisas escondidas atrás dos muros e no interior de 

quartos, coisas de que é perigoso aproximar-se; as mulheres que os homens amam e 

muitas crianças; para ver e ter prazer em ver; para ver e espantar-se; para ver e ser 

instruído. 

 

 Mauad (2005) complementa ainda que a Life foi criada para pessoas comuns, tinha 

como objetivo ser uma revista familiar. A imagem correspondente a Figura 4 é da primeira 

edição da revista Life de 1936: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Revista Life, edição nº 1, 23 de  

novembro de 1936. Estados Unidos.  

 

A fórmula inovadora da revista Life foi copiada e ganhou o mercado na França e na 

Alemanha. No Brasil a revista O Cruzeiro segue a tendência das publicações européias e 
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também adota o modelo de sucesso da Life, em 1940. Segundo Mauad (2005, p 57), a revista 

começou: 

  

assumindo o modelo internacional sob forte influência da revista Life, o 

fotojornalismo de O Cruzeiro criou uma escola que tinha entre os seus princípios 

básicos a concepção do papel do fotógrafo como “testemunha ocular” associada à 

idéia de que a imagem fotográfica possui uma narratividade, ou seja, pode relatar um 

evento, contar uma história, ou ainda elaborar uma narrativa sobre os fatos. 

 

Segundo Scalzo (2006), nesse contexto inovador para as revistas semanais de 

informação e ao mesmo tempo aproveitando-se do sucesso da revista O Cruzeiro, em 1952, 

nasce a revista Manchete, uma publicação ilustrada da Editora Bloch. A revista Manchete, por 

sua vez, além de manter cronistas como Rubem Braga
4
 e Paulo Mendes Campos

5
, entra no 

mercado editorial superando O Cruzeiro na qualidade e dando mais valor para os aspectos 

gráficos e fotografias .  

Sem renovações e seguindo a decadência do império de Assis Chateaubriand, O 

Cruzeiro para de ser publicada na década de 1970 e a Manchete já com um modelo 

ultrapassado para as revistas ilustradas vai perdendo seu público e acaba na década de 1990. 

Por sua vez, a Editora Abril lança, em 1966, a revista Realidade, dando ênfase para 

reportagens e jornalismo investigativo. Mesmo sendo considerada por muitos uma das mais 

conceituadas revistas brasileiras, a Realidade fecha em 1976 e a Editora Abril investe na 

revista Veja.  

Lançada em 1968, Veja trazia textos extensos e tinha pouca preocupação com a parte 

visual. A princípio, a estrutura da revista não agradou os leitores, pois estavam acostumados 

com as ilustradas O Cruzeiro e Manchete, que davam prioridade para a diagramação e 

fotografia. Segundo Mira (1997), outra dificuldade encontrada pela revista foi o fato de que a 

sociedade brasileira não possuía o hábito de leitura de revista de informação. Mas 

gradualmente a revista foi modificando seu projeto gráfico, utilizou mais fotografias e cores.  

Com isso Veja se adaptou ao mercado, mas sua essência continuou a mesma do projeto 

                                                           
4
 Rubem Braga: Escritor e Jornalista exerceu as funções de repórter, redator, editora e cronista em jornais e 

revistas do Rio, de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. 

 
5
 Paulo Mendes Campos: Foi redator de O Jornal, Correio da Manhã  e do Diário Carioca. Neste último, 

assinava a "Semana Literária" e, depois, a crônica diária "Primeiro Plano". Foi, durante muitos anos, um dos três 

cronistas efetivos da revista Manchete. 
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original, isso graças à convicção de Roberto Civita que acreditava no modelo baseado na 

revista Time.  

Para Bulawski (2009, p. 43) a revista Veja superou as dificuldades e os obstáculos 

surgidos quando a revista começou a ser publicada por que: 

 

O periódico surge em um período que o país passava por grandes modificações: 

modernização da economia, de industrialização, de urbanização, de aumento do 

poder aquisitivo das classes média e de crescimento da industria cultural e da 

publicidade. Além disso com a globalização, chegavam cada vez mais noticias e 

informações aos leitores, sendo necessário, para uma publicação de periodicidade 

semanal, uma estrutura que oferecesse informação de forma rápida  

 

As primeiras edições da revista Veja eram divididas em editorias de Artes Plásticas, 

Brasil, Ciência, Educação Esporte, Literatura, Medicina, Música, Negócios, Religião, Teatro, 

Televisão e Vida Moderna. A Editoria Brasil, por sua vez, trazia temas diferenciados como 

política e assuntos de interesse social, e nos exemplares iniciais apresentou grandes 

reportagens que se referiam a protestos estudantis e a repressão por parte das autoridades da 

época. A fotografia abaixo (FIGURA 5) foi publicada na Editoria Brasil da primeira edição da 

revista Veja.  

 

 

Figura 5: Fotografia publicada por Veja,  

Edição nº 1, 11 de setembro de 1968. 
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Hoje, a Editoria Brasil de Veja, trata quase que exclusivamente da cobertura política e 

os fatos relevantes que influenciam no dia a dia da sociedade, a revista reserva ainda parte de 

suas páginas para a fotografia jornalística.  

Segundo Scalzo (2004, p.31) atualmente “Veja é a revista mais vendida e lida do 

Brasil, a única revista semanal de informação no mundo a desfrutar de tal situação”. Já para 

(Vogt et al., 2009) a revista Veja: 

 

assim como qualquer veículo de comunicação, tem um jeito próprio de enunciar e 

busca legitimar, em cada edição, suas próprias marcas discursivas. No entanto, 

muitas vezes, acaba por incorporar uma linguagem peculiar ao veículo e deixa de 

lado o compromisso com a linguagem jornalística. Sabe-se que um jornalismo sério 

prima pela imparcialidade (demarcada pela apresentação dos vários lados da 

notícia), pela valorização do interesse público, e pela ética. 

 

No que se refere à revista, Benetti (2007 p. 42), afirma que : “como Veja é  a principal 

revista de informação do Brasil, tem merecido nos últimos tempos a atenção de pesquisadores 

como Augusti (2005), Hernandes (2004), Nascimento (1999), Prado (2003) e Souza (2004), 

entre outros”. Um dos fatos que mais tem intrigado os pesquisadores é a capacidade de 

produção de sentidos da revista, inserida em um contexto de formação de opinião que 

demanda estudos aprofundados. Benetti (2007, p.42) defende que:   

 

Veja não se encaixa nos gêneros tradicionais de texto jornalístico, notadamente na 

distinção entre jornalismo informativo e opinativo. Embora carregado de 

informação, seu texto é fortemente permeado pela opinião, construída 

principalmente por meio de adjetivos, advérbios e figuras de linguagem. Veja cons-

truiu, de si mesma, uma forte imagem de legitimidade para proferir saber – frente a 

um suposto não-saber dos leitores, da população em geral e, em certos momentos, 

das próprias fontes. 

 

Tais características foram adquiridas em mais de quatro décadas de existência, dos 

quais Veja se fez presente e publicou fatos importantes da história do Brasil. Nesse mesmo 

período alguns jornalistas que começaram a sua trajetória profissional na década de 60 

possuem um papel fundamental na biografia do jornalismo político brasileiro. O que antes era 

uma das maneiras de lutar e expor seus ideais contra a censura e a repressão, hoje se tornou 

uma carreira com participação privilegiada em todos os acontecimentos políticos, 

econômicos, sociais e culturais.  
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2.1.3 A fotografia no jornalismo impresso e na revista Veja  

 

Entre os meios de comunicação impressos, a revista se destaca pelo uso de fotografia 

para atrair a atenção do leitor para as matérias. Pela visão de Scalzo (2006) alguns dos 

grandes momentos das revistas semanais de informação se devem ao fato de serem as mídias 

que mais utilizam o fotografia jornalística para ilustrar suas matérias. Isso se explica devido a 

fotografia ter um papel fundamental para a história das revistas ilustradas e desde seu 

surgimento a imagem fotográfica tem a função de  informar, observar e retratar os fatos 

relacionados à vida humana nesse. Nesse contexto Scalzo (2006, p.71)  destaca que: 

 

a fotografia e a revista parecem ter nascido uma para a outra. Desde que foi lançada 

a primeira revista ilustrada, elas nunca mais se separaram. Tanto pela qualidade do 

papel quanto da impressão, as revistas sempre puderam e souberam valorizar a 

fotografia. 

 

Assim, a fotografia jornalística possibilita ao fotojornalismo ser testemunha do real e 

ao mesmo tempo, contribuir para que a informação seja evidenciada de uma maneira mais 

clara e objetiva. Para Scalzo (2006), quando o leitor olha para uma página de revista, a 

primeira coisa que atrai seu olhar são as fotografias. Fotos podem provocar reações 

emocionais e servem como um convite para o leitor se aprofundar no texto. Para tal , é 

essencial que a foto excite, surpreenda, chame entretenha, informe e acima de tudo ajude o 

leitor entender a matéria.  

Amaral (2001) compartilha dessa idéia, salientando que, as fotografias de revistas são 

na sua grande maioria, imagens de algo que já é conhecido do público leitor, pois os jornais e 

a televisão já divulgaram o fato. Nesse contexto, por seu trabalho não ter a mesma urgência 

das outras mídias, o fotojornalista de revista tem a possibilidade de explorar melhor o assunto 

e fazer imagens de todos os ângulos, buscando assim, explicar melhor a matéria. Para esse 

autor o sucesso das revistas está nas fotos e textos de qualidade, em alguns casos a qualidade 

dos fotógrafos chega a superar a qualidade dos redatores. Corroborando com essa Souza 

(2005, p. 239) aponta que: 

 

nas revistas, o conteúdo não é apenas o texto que se lê, mas tudo aquilo que nele se 

insere e dele se deduz. Toda revista, mesmo que dirigida aparentemente às imagens, 

vem cercada por todo um contexto de matérias e notícias que envolvem o leitor. 

Deve-se considerar o contexto e o meio em que estas imagens vão aparecer. Por 
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isso, as imagens devem ser pensadas e adequadas a partir de informações corretas, 

do ponto de vista do mercado e do produto e das motivações mais íntimas que 

movem o consumidor em potencial. O conjunto da imagem é que sugere algo: 

embora exista um produto dentro da imagem, a sua ambientação é que vai sugerir, 

persuadir e demonstrar, provocando atenção, desejo, ação, satisfação. 

 

Corroborando com essa idéia, Sousa (2004) salienta que o fotojornalista deve sempre  

fotografar buscando dar ênfase uma parte da imagem que funcione como foco de atenção. 

Esse autor defende ainda que até o observador saciar sua atenção e buscar novas informações 

em focos secundários, ele estará direcionando sua atenção para um foco principal. Para isso o 

fotojornalista deve organizar e hierarquizar os elementos em uma fotografia para produzir um 

determinado sentido. Nesse contexto Souza (2005, p 237) ressalta que: 

 

Com o surgimento da fotografia, nasceu também uma nova maneira de ver o mundo 

do ponto de vista estético, com seus inusitados ângulos de visão, closes e desfoques. 

As características inerentes à fotografia – rapidez, exatidão e imensa capacidade de 

reprodução da imagem inicial, aliadas à força da industrialização a ela incorporada – 

transformaram-na numa explosão inimaginável de produção imagética jamais vista 

ou pensada. A fotografia conquistou cada vez mais espaço e, no mundo 

contemporâneo, supera seu valor de revelação do visível e avança cada vez mais na 

revelação do invisível. 

 

Neste contexto pode-se realçar que o fotojornalismo possui uma linguagem universal, 

independente das práticas e leituras que se possa fazer de uma foto.  Assim Verón (1977), 

defende que a verdadeira valorização, a essência da fotografia jornalística está no fato de o 

fotógrafo se fazer presente no local onde o a notícia acontece, e com ajuda de seu 

equipamento fotográfico tem a possibilidade de mostrar o aquele  momento exato e  histórico 

do tempo.  Esse autor considera que a fotografia está ligada a um discurso informativo sobre o 

real e ao mesmo tempo possui o dever criar uma ligação entre o público leitor e o 

acontecimento noticioso.  

Neste contexto, Hernandes (2001, p. 217), defende que a fotografia deve “transmitir a 

força das idéias expressas nas reportagens” e o fotojornalismo deve valorizar o flagrante, 

assim a foto terá o valor de atenção proporcional à captura do que o fotojornalista Henri 

Cartier- Bresson definiu como “momento decisivo”. Em conformidade com Bresson, Scalzo 

(2004, p. 70) defende a idéia de que “não adianta ter uma foto excelente na mão e espremê-la 

no pé da pagina”. 
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No caso da revista Veja, a fotografia jornalística ajuda no destaque da reportagem, ao 

mesmo tempo em que tenta atrair a atenção do leitor.para o texto. Nesse sentido, Scalzo 

(2004, p. 70) aponta que “uma pesquisa feita com leitores da Veja mostrou que numa matéria 

de uma coluna, sem foto ou ilustração, é lida por apenas 9% dos leitores. Já a mesma pequena 

matéria de uma coluna de texto, acompanhada de uma foto ou ilustração, é lida por 15% 

deles”. 

No entanto, quando a revista surgiu em 1968, a parte visual estava em segundo plano o 

que levou a publicação a não ser bem aceita na época.  Aos poucos Veja começou um 

processo de modificação que envolveu toda a revista. E a partir de 1973 a revista se propunha 

à resumir e a organizar o maior número de informações possível para manter os leitores 

informados. Segundo Bulawski (2009, p. 43), para alcançar essas metas a revista criou:  

  

 um método de lidar com as noticias em que um de seus princípios era organizá-las, 

dividindo cada departamento em subcategorias. A idéia da publicação era, portanto, 

ofertar as noticias ordenadas e resumidas, de modo a dar um panorama do  que 

aconteceu no mundo em uma semana. 

 

As inovações ajudaram a melhorar a revista, aumentando assim o interesse e o número 

de leitores que em 1981 já ultrapassavam os 500 mil. Além de ficar com um o visual mais 

leve, foram introduzidos gráficos e mapas. No entanto, segundo Mira (1997, p. 146) a 

modificação que teve mais destaque foi: 

 

o usos cada vez mais freqüente de fotos em cores, de tal forma que, em 1988 todas 

as suas páginas já são impressas em quatro cores. Mesmo sendo uma revista baseada 

em texto, Veja teve que se adaptar ao padrão de visualidade do leitor 

contemporâneo, muito afeito as imagens, que bombardeiam de todos os lados. 

 

Mira (1997) salienta ainda que nesse mesmo ano a revista alcançou os 800 mil 

exemplares e tornou-se a quinta revista semanal de informação do mundo. Já nos dias de hoje, 

a Veja alcançou o terceiro lugar entre as maiores revistas mundiais, perdendo apenas para a 

publicações americanas Time e Newsweek. A revista Veja tem uma tiragem semanal de mais 

de 1,2 milhões de exemplares, sendo que, mais de 900 mil são para assinaturas. O público 

leitor de Veja é formado em sua grande maioria por assinantes, que pessoas com mais de 25 

anos de idade, das classes A e B, moradores das regiões Sul e Sudeste do Brasil.   
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2.2 PRODUÇÃO DE SENTIDO NO FOTOJORNALISMO: ELEMENTOS 

CONOTATIVOS DA IMAGEM FOTOGRÁFICA NO JORNALISMO IMPRESSO 

 

2.2.1 Apontamentos sobre produção de sentidos 

 

O século XXI é tido como o século das comunicações, e para alguns o mundo pode ser 

considerado uma aldeia global onde todas as tribos estão ligadas uma a outra através de uma 

rede possibilitada pelas tecnologias da informação e comunicação. Para outros, o excesso de 

informação e comunicação não significa uma maior aproximação e solidariedade entre os 

homens, mas leva uma nova forma de individualismo. “Comunicação”, segundo o Rebaça e 

Barbosa (2001. p 155), é uma palavra “cujo significado seria tornar comum, partilhar, repartir, 

associar, trocar opiniões, conferenciar. Implica participação, interação, troca de mensagens, 

emissão ou recebimento de informações novas”. No ato de comunicar cria-se a comunicação 

que, para Peruzzolo (2005), é uma relação entre um sujeito que busca o outro através de uma 

mensagem para outro sujeito. Esse autor complementa ainda que comunicação é “uma ação 

que relaciona seres que se relacionam” (PERUZZOLO, 2005. p. 21). 

No jornalismo, o processo da comunicação se estabelece no momento que um sujeito 

encarregado de buscar fatos e acontecimentos relevantes compartilha essas informações a 

outro sujeito, que por sua vez, irá receber e interpretar essa mesma informação. Neste 

contexto quando um sujeito compartilha informação, ele está sendo o enunciador de uma 

mensagem, um enunciador de um discurso
6
, sobre o qual Verón (1981, p. 77) salienta que 

“um discurso é sempre uma mensagem situada, produzida por alguém e endereçada a 

alguém”. 

Assim, ao partilhar informação, também se partilha uma mensagem que por sua vez é 

dotada de um significado, ou seja, um sentido. Desta forma a mídia, principalmente a mídia 

impressa, tenta criar uma relação com os seus leitores. Essa relação, estabelecida entre mídia e 

                                                           
6
 Discurso: “Não designa apenas a matéria lingüística, mas qualquer conjunto significante considerado como tal 

(isto é, considerado como lugar de investimento de sentido), quaisquer que sejam as matérias significantes em 

questão (a linguagem propriamente dita, o corpo, a imagem etc.)”. (VERON, 2004. P.61). 
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leitor é descrita por Verón como “contratos de leitura”
7
, e tem como finalidade manter esse 

leitor como um consumidor habitual e favorecer a conquista de novos leitores consumidores. 

Para Benetti (2007, p. 37) o que Verón descreve como “contrato de leitura” ocorre por 

que: 

 

o jornalismo é um lugar de circulação e produção de sentidos(...) É efeito e produtor 

de sentidos, pois, se por um lado deriva da fala de indivíduos inseridos 

historicamente em seu tempo, sendo efeito dos sentidos dominantes nesses 

contextos, por outro tem o poder de nomear, consagrando ou ocultando sujeitos, 

políticas, instituições, práticas e ideologias. 

 

Neste contexto Scalzo (2006) defende a idéia que o jornalismo impresso, em especial a 

revista, precisa do leitor assim como o leitor precisa das revistas, ou seja, o leitor, por ser 

consumidor, representa um papel fundamental na existência da revista, pode ser considerado 

como uma engrenagem que movimenta a máquina que é a revista, ele é a razão da revista 

nascer e existir. Já a revista, tem um papel fundamental na vida do leitor, pois ela é 

responsável por organizar e relatar os fatos relevantes sobre a sociedade onde o leitor vive. 

Assim, para manter essa relação, Scalzo (2006, p. 37) salienta que a “revista trata o leitor de 

você, fala com ele diretamente e, às vezes, com intimidade. Para isso, contudo, é preciso ouvi-

lo”.  

Desta forma, para manter estreita a relação entre leitor e revista, essa pode produzir 

informação de maneira que seu texto, suas imagens, seus infográficos e sua diagramação 

contribuam de alguma maneira na produção de sentidos. No entanto, cabe destacar que a 

produção de sentidos pode ocorrer de maneira diversa, durante o processo de transmissão da 

informação.  Segundo Verón (2004) o sucesso ou fracasso na produção de sentidos não se dá 

no conteúdo em si, mas sim, na maneira em que ele é transmitido, já que isso pode influenciar 

na interpretação que cada leitor fará ao receber a mensagem. 

Assim, para comunicar, compartilhar a informação e produzir sentido, a revista utiliza-

se de signos. Para Peruzzolo (2005) os signos possuem na linguagem comunicacional a 

mesma importância que os números para a matemática e a célula para a biologia. Para Santo 

                                                           
7  Contratos de leitura são “regras, estratégias e „políticas‟ de sentidos que organizam os modos de vinculação 

entre as ofertas e a recepção dos discursos midiáticos” Fausto Neto (2007, p.10). 
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Agostinho, citado por Barthes (2003. p. 39), Signo é “uma coisa que, além da espécie ingerida 

pelos sentidos, faz vir ao pensamento, por si mesma, qualquer outra coisa”, ou seja, é a 

designação comum a qualquer objeto, forma ou fenômeno que remete para algo diferente de si 

mesmo.  

Para uma melhor compreensão do signo é preciso entender também da semiologia, que 

é a ciência geral dos signos, ela estuda todos os fenômenos de significação, ou seja, investiga 

todas as linguagens possíveis, desde os modos de constituição de qualquer fenômeno como 

fenômeno e sua produção de significação, como os sistemas de signos das imagens, gestos 

vestuários e ritos, Santaella (1983). O seu campo de indagação é muito vasto e abrange tudo o 

que se compreende vida. Com isso não apenas a vida é uma espécie de linguagem, mas como 

todos os sistemas e formas de linguagem tendem a se comportar como sistemas vivos, ou seja, 

eles reproduzem, se readaptam, se transformam e se regeneram como coisas vivas.  

Já no campo do jornalismo impresso e do fotojornalismo um elemento importante é a 

fotografia jornalística. Sua linguagem é composta de elementos que contribuem para a 

produção de sentido. Embora Sousa (2004) saliente que o texto é um elemento imprescindível 

na mensagem fotojornalistica, existem elementos instigantes que relevam e criam sentidos nas 

imagens. Nesse contexto, Santos (2009) acrescenta que a fotografia é um recurso visual e   

serve como uma espécie de recorte do real o qual busca em articulação com o texto verbal, 

informar e gerar conhecimentos sobre a realidade. Seguindo esse pensamento Sousa (2004, p. 

65) complementa que:  

 

Barthesianamente, poderíamos considerar que entre os mais relevantes elementos 

potencialmente conferidores de sentido a uma mensagem fotojornalística se 

inscrevem o texto, insuflador de sentido à imagem, e os elementos que fazem parte 

da própria imagem, como a pose, a presença de determinados objetos, o 

embelezamento da imagem ou dos seus elementos, a truncagem, a utilização de 

várias imagens, etc. Mas temos ainda a considerar os elementos específicos da 

linguagem fotográfica, como a relação espaço-tempo, a utilização expressiva da 

profundidade de campo, da travagem do movimento e do movimento escorrido.  

 

Sousa (2004, p. 17) destaca ainda que “a fotografia pode representar e indiciar a 

realidade, mas não registrá-la nem ser o seu espelho fiel”. O autor salienta também que fazer 

fotojornalismo é contar uma história em imagens. Nesse sentido o fotojornalista fotografa 

fatos de importância momentânea, assuntos da atualidade no qual requerem do profissional, 

sensibilidade, capacidade de avaliar as situações e de pensar na melhor forma de mostras os 
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fatos, por isso precisa de instinto, rapidez, reflexo e curiosidade. No entanto, para fotografar o 

fotojornalista precisa ter domínio total das técnicas de fotografia, de forma que essas 

possibilitam que um mesmo conteúdo,  pode ser apresentado aos leitores de formas diferentes 

pelas diversas mídias impressas, como jornais e revistas semanais, criando efeitos de sentido 

diversos. 

De acordo com Souza (2007/2008), no momento que a revista informa ela está 

noticiando algo, e isso não é simplesmente mostrar a realidade , mas é uma maneira de 

organizar outra realidade, que passa a existir para o leitor. 

Nesse contexto a produção de sentido faz parte do jornalismo, pois a atividade se 

apropria da linguagem fotográfica para transmitir uma mensagem com a intenção de que essa 

seja interpretada pelo receptor, leitor. Na revista pode-se dizer que a produção de sentido é 

intencional, já que o texto e as imagens, mesmo sendo elementos diferentes são articulados de 

tal maneira que quando combinados, produzem um sentido que foi construído com 

determinados objetivos. 

 

2.2.2 Como a imagem fotográfica pode produzir sentido 

 

Para Sousa (2004) a imagem fotográfica tem a capacidade de chamar a atenção, 

conseguem transparecer acontecimento (ou pessoas) e a sua atmosfera e através dela ainda 

pode-se contar uma história. Já Barthes (1980, p.13), defende que a “fotografia reproduz ao 

infinito” e só ocorre uma vez. Sendo assim, ela repete de uma maneira mecânica algo que 

nunca mais poderá se repetir. O autor ainda complementa que a fotografia é um objeto 

constituído por três praticas: fazer, suportar e olhar, onde o Operator é o fotografo. O 

Spectator são todos aqueles que manuseiam e lêem os jornais, livros, revistas e coleções de 

fotos. Por último o Spectrum, pessoa ou objeto a ser fotografado, ou seja, o alvo, o referente 

do fotógrafo.  

No campo do jornalismo impresso, Barthes (1982) pensa a fotografia jornalística como 

uma mensagem, por isso ela é produzida por um enunciador, com a intenção de ser 

compartilhada com um enunciatário. A fonte emissora é a redação do jornal, composta por 

grupos de profissionais, entre eles os fotojornalistas que fazem as fotos, outro grupo que as 

selecionam e tratam, e existe ainda aquele último grupo que as intitulam, legendam e as 
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comentam. O enunciatário é o público leitor que consome os jornais e as revistas, já o meio de 

transmissão é o próprio veículo de comunicação. 

Neste contexto, Sousa (2004) aponta que a fotografia jornalística é usada para 

transmitir informação, como um produto. Esse produto é resultado do fotojornalismo, uma  

atividade que utiliza  a imagem fotográfica como  veículo para observar, informar, analisar e 

opinar sobre a vida humana e sua relação com o planeta. Assim, esse autor destaca que :  

 

a fotografia jornalística mostra, revela, expõe, denuncia, opina. Dá a informação e 

ajuda a credibilizar a informação textual. Pode ser usada em vários suportes, desde 

os jornais e revistas, às exposições, boletins e informativos de empresas (SOUSA, 

2004, p. 9). 

 

Nessa mesma linha de pensamento (MAZER, 2010, p. 9) defende a fotografia como 

“uma técnica associada à determinada linguagem e seu domínio permite a qualquer pessoa 

usá-la entre as diversas linguagens para a comunicação. No fotojornalismo, trata-se de aplicar 

um procedimento a uma linguagem jornalística”. 

No entanto, Sousa (2004) enfatiza que: 

 

Compor uma imagem no calor de determinados situações também não é fácil. Os 

fotojornalistas trabalham com base numa linguagem de instantes, numa linguagem 

do instante, procurando condensar num ou em vários instantes, “congelados” nas 

imagens fotográficas, toda a essência de um acontecimento e o seu significado. 

Portanto o foto repórter tem de discernir a ocasião em que os elementos 

representativos que observa adquirem um posicionamento tal que permitirão ao 

observador atribuir claramente à mensagem fotográfica o sentido desejado pelo 

fotojornalista. (SOUSA, 2004, p. 13). 

 

Sousa (2004) afirma ainda, que, compor uma imagem com potencial para ser usada 

como produto fotojornalístico, principalmente sobre temas exaustivamente já tratados pela 

mídia, o profissional precisa explorar ângulos diferentes, a fim de criar a sensação de 

novidade no assunto abordado. Corroborando com essa linha de pensamento, Barthes (1980), 

defende a idéia de que o fotógrafo deve ser criativo, precisa ter audácia e a cada momento 

oportuno deve superar as leis do provável para buscar uma imagem que seja “surpreendente” 

e ao mesmo tempo venha a atrair  a atenção e curiosidade do leitor/ receptor.  

Nesse contexto, Sousa (2004) considera que é nessa busca pelo novo que a mensagem 

fotojornalística é mais evidente e funciona melhor quando a fotografia transmite uma única 

idéia ou sensação: a pobreza, a velhice, a tempestade, o por do sol, um acidente. “Quando se 
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procura numa única imagem transmitir várias idéias ou sensações ao mesmo tempo, o mais 

certo é gerar confusão visual e significante” (SOUSA, 2004, p.13). Partindo do mesmo 

pressuposto Hernandes (2006, p. 214) enfatiza: 

 

Uma fotografia deve ser uma das principais iscas para o olhar em uma página, ou 

seja, uma das mais importantes armas na estratégia de arrebatamento e de 

sustentação. Com suas cores, contrastes, ocupação espacial, a foto precisa atrair a 

atenção do leitor para a unidade noticiosa da qual faz parte. O olhar deve ser fisgado. 

O leitor precisa olhar a foto e se interessar pela parte textual.  

 

Ainda segundo Hernandes (2006, p.216) “a fotografia tem um papel de servir de prova 

ao que se reporta, de parecer mostrar fragmentos de uma realidade inquestionável”. É nesse 

sentido que jornais e revistas que apresentam imagens instigantes em suas matérias ganham a 

fidelidade do leitor e conseguem manter um relacionamento de longo prazo. Assim segundo 

Kossoy (2001, p. 103 apud Hernandes, 2006, p. 216) “a informação visual do fato 

representado na imagem fotográfica nunca é posta em duvida. Sua fidedignidade é em geral 

aceita a priori, e isto decorre do privilegiado grau de credibilidade de que a fotografia sempre 

foi merecedora desde seu advento”  

White (1974, p. 98) citado por Hernandes (2006, p.215) destaca também que: 

 

Retratos atraem o olho, ganham a atenção, incitam a curiosidade. Retratos fazem o 

leitor ser receptivo à informação. Pessoas resistem ao esforço de ler: isso significa 

trabalho. Mas elas parecem não prestar atenção a isso quando olham retratos. Então, 

quanto mais informação puder ser acondicionada sem usar palavras, melhor. 

Retratos, ao substituir a descrição verbal por imagem visual, ajudam a diminuir o 

percurso do processo de leitura.  

 

Desta forma, , a fotografia jornalística precisa conter em sua estrutura elementos que 

contribuem para atrair a atenção do não apenas para a imagem , mas também para o texto que 

a complementa. Embora Sousa (2004, p. 65) saliente que o texto é um elemento 

imprescindível na mensagem fotojornalistica, existem elementos instigantes que relevam e 

criam sentidos nas imagens, ou seja, o fotojornalismo se apropria de alguns elementos da 

linguagem para produzir sentido. 

Nesse contexto, Sousa (2004) destaca alguns processos de conotação barthesianos que 

produzem sentido na fotografia. No entanto, esses processos serão abordados mais adiante. 

Nesse momento serão apontados , alguns elementos da linguagem fotográfica que segundo 
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Sousa (2004), contribuem para a construção de sentido na fotografia jornalística: 

enquadramento, plano, composição, foco de atenção e a iluminação. 

O enquadramento é um espaço que delimita a área visível que aparece na fotografia, 

ou seja, é um recorte na imagem feito pelo fotografo no momento da captura da imagem. O 

enquadramento, segundo Sousa (2004), também pode ser usado pelo fotografo como uma 

técnica para direcionar o olhar do observador para um motivo no qual ele julga mais relevante 

na imagem, ao mesmo tempo, que pode retirar objetos ou pessoas que julgue menos 

importantes. Sousa (2004), salienta ainda que dentro do enquadramento existem planos que 

geram efeitos na expressividade fotográfica, conforme pode ser visualizado no Quadro 1: 

 

 

TIPOS DE PLANOS DESCRIÇÃO 

Plano Geral São planos abertos, de caráter informativo e servem para situar o observador, 

mostrando uma localização concreta. São utilizados para fotografias de 

paisagens e eventos de massa, onde as pessoas podem ser incorporadas ao 

conjunto ou parecer personagens coletivas. 

Plano de Conjunto São planos gerais mais fechados, onde se distinguem os personagens da ação e 

a própria ação com facilidade por inteiro. 

Plano Médio Estes servem para relacionar os objetos com os sujeitos fotográficos, 

aproximando-se de uma visão objetiva da realidade. 

Grande Plano Eles dão ênfase a particularidade, pode ser um rosto, uma porta , uma janela 

sendo mais expressivos do que o informativo. O grande plano fechado é 

denominado plano de pormenor. 

    Quadro1 – Tipos de Enquadramento  

    Fonte - Elaborado com base em Sousa (2004) 

 

 

Além dos planos, Sousa (2004) destaca também a importância dos ângulos da câmera 

em relação à superfície durante a captura da imagem fotográfica, pois esses ângulos também 

se materializam no plano. Por isso, são classificados conforme pode ser visualizado no 

Quadro 2: 

 

 



33 

 

TIPOS DE PLANOS 

EM RELAÇÃO AO 

ANGULO 

 

DESCRIÇÃO 

Plano Normal A imagem é captada com a câmera em  paralelo  a superfície, o que mostra 

um visão bem semelhante a do ser humano. 

Plano Picado A imagem é feita de cima para baixo, dando certa aparência de desvalorização 

do motivo fotografado. 

Plano Contrapicado A imagem é captada de baixo para cima, dando  assim a  impressão de mais 

valor ao motivo fotografado. 

    Quadro 2 – Tipos de Planos em relação ao Ângulo  

    Fonte – Elaborado com base em Sousa (2004) 

 

Já a composição Sousa (2004, p.68) define como sendo a “disposição dos elementos 

dentro da fotografia tendo em vista a obtenção de um efeito unificado, que , em princípio , é a 

transmissão de uma idéia ou até mesmo uma sensação”. Para esse autor uma das formas mais 

simples de composição é colocar os elementos importantes no centro da fotografia. No 

entanto se faz necessário distinguir o centro visual, do centro geométrico da fotografia. O 

local para onde o olhar humano tende a se dirigir é o centro visual que se situa ligeiramente 

acima do centro geométrico da fotografia. 

Em fotografias retangulares e quadradas a regra dos terços é a maneira mas simples de 

definir a composição da imagem. A regra consiste em traçar duas linhas verticais e duas 

linhas horizontais de uma maneira que a imagem seja dividida em nove retângulos. 

 

Os pontos definidos pelo cruzamento das linhas verticais com as horizontais são os 

pólos de atenção visual, podendo ser aproveitados para a colocação do tema 

principal ou da parte mais importante do tema principal. Porém, caso se pretenda 

equilibrar o tema principal e se este estiver colocado num dos pontos referidos, pode 

incluir-se um tema secundário no ponto diagonalmente oposto, desde que não 

ofusque o tema principal. Estabelecer-se-ia, assim, uma hierarquia entre os 

elementos da imagem. (SOUSA, 2004, p. 69) 

 

Segundo Sousa (2004) outro elemento que compõe a imagem é o foco de atenção. 

Para esse autor no momento que o fotojornalista capta a fotografia ele deve dar ênfase a uma 

parte da imagem que funcione claramente como foco da atenção, ou seja, ele deve evidenciar 

o motivo principal, afim de estimular o observador a prestar atenção nesse motivo principal.  

Ainda de acordo com Sousa (2004) a iluminação também é um dos elementos 

importantes na linguagem fotográfica. Quando se ilumina um determinado tema e outro não 
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automaticamente ocorre uma atribuição de sentido na imagem, pois nesse momento se dá 

noção de profundidade e revela os destaques no qual se deseja que a fotografia transmita. 

No entanto, além desse conjunto de elementos da linguagem fotográfica que 

possibilitam criar efeitos e produzir sentidos na fotografia, Sousa (2004) entrelaça esses 

elementos com  os procedimentos de conotação  fotográfica proposto por Barthes, definindo 

que: 

a fotografia sustenta duas estruturas, uma eminentemente denotativa (o analógico 

fotográfico), não codificada, e uma eminentemente conotativa, que suporta um 

código de natureza sócio-cultural, estabelecido através de seis processos principais 

de conotação. Barthes chamou a esta característica da imagem fotográfica o 

paradoxo fotográfico. (SOUSA, 2004, p. 80) 

 

Assim, segundo Sousa (2004, p. 80) “é importante referenciar os processos de 

conotação identificados por Barthes, já que são passiveis de ser usados em fotojornalismo 

quando se pretende outorgar um sentido a fotografia”, obrigando assim o observador a 

decifrar a mensagem conotada inserida em um conjunto de significados e significantes que 

permeiam a imagem fotográfica e seus elementos.  

Nesse mesmo contexto Fabricio (2009, p 80) destaca que:  

 

considerando a fotografia jornalística como um plano icônico, é imergido na camada 

de sua mensagem que surgem os signos potencialmente impregnados de sentidos 

que circulam em determinada cultura. São elementos evidenciados pela linguagem 

fotográfica – composta por elementos como plano, enquadramento, pose, elementos 

e objetos, ângulos - que ressaltam determinados signos (bem como a estrutura da 

mensagem organizada num quadro fotográfico produz significação) os mesmos 

adquirem significados a partir da cultura onde circulam. 

 

Nesse contexto, Sousa (2004, p. 80) aponta seis processos de conotação ao qual 

“Barthes chamou a esta característica da imagem fotográfica o paradoxo fotográfico”: 

truncagem, pose, objetos, fotogenia, esteticismo e sintaxe. 

 Como primeiro processo tem-se a truncagem que se caracteriza pela introdução, 

modificação ou supressão de uma dos elementos na fotografia. Esse autor defende que em 

algumas situações pode-se recorrer a truncagem, mas é uma obrigação ética do jornal ou a 

revista informar o leitor sobre a origem da imagem.   

O segundo processo de conotação barthesiano é a pose, se refere aos gestos e 

expressões significativas do ser humano. A pose, quando encenada de propósito “é um 

elemento passível de outorgar determinado sentido à imagem fotográfica, pois favorece a 
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construção e a reformulação de idéias sobre as pessoas fotograficamente representadas” 

(SOUSA, 2004 p. 81) 

Já o terceiro processo barthesiano presente nesse estudo é a fotogenia que consiste no 

fato em que uma pessoa ou objeto podem ser “embelezados” pela iluminação ou por uma 

técnica fotográfica. Pode-se dizer também que é quando os procedimentos técnicos colaboram 

para melhorar significativamente a imagem do objeto ou sujeito a ser fotografado, a fim de 

construir sentido.  

O trabalho de Barthes, segundo Pereira Junior (2004, p 91), “representa uma 

considerável contribuição aos estudos de fotografia e os seus usos nos meios de comunicação 

de massa”. Assim, o fotojornalismo, os processos de conotação fotográfica de Barthes e os 

elementos da linguagem fotográfica estão intrinsecamente ligados uns aos outros, pois podem 

oferecer ao fotojornalista maior embasamentos no momento de captura e composição da 

imagem. . Em alguns casos o fotojornalista pode dispor os elementos da imagem de tal forma 

que irá concentrar o olhar do observador para uma leitura de imagem direcionada, forçando o 

observador a construir sentidos pré-estabelecidos por quem capturou a imagem e pela linha 

editorial do veiculo de comunicação.  

Seguindo essa linha de pensamento Fabrício (2009, p. 81) complementa que: 

 

Existe na imagem fotográfica uma mensagem simbólica, vinculada a sociedade, a 

história e a ideologia de quem produz e de quem vê o que retrata um universo 

simbólico favorecendo a construção de significados, conhecimentos e valores, cuja 

diversidade de temas oferece espaço para reorganização e construção de conceitos. 

Para tanto, analisar as principais estruturas visuais que determinam significados 

(representacionais, interacionais, e composicionais) suas disposição na cena, através 

de ícones , figuras, lugares, objetos, seus processos de ação ou reação, cenário , 

circunstâncias temporais , emocionais, possíveis intenções, saliências realçadas pela 

proximidade ou afastamento , realizadas através de ângulos e enquadramentos, 

modalidade (saturação, ajuste de cor, contextualização ou descontrextualização pela 

neutralidade e desfoque de fundo, representação dos detalhes, perspectivas e tipo de 

iluminação) tornam a observação mais aprofundada e rica em constatações. 

 

Portanto, as características enunciativas e/ou opinativas através de imagens 

fotográficas tornaram-se comuns nas revistas de informação, que assim como o 

fotojornalismo, também utilizam os elementos da linguagem fotográfica como ferramenta 

para estabelecer uma argumentação visual e produzir sentido.  Segundo Santos (2009) o 

fotojornalismo está mais associado à função de informar e apresentar um acontecimento do 

que explicá-lo, sedimentando análise, juízos e opiniões sobre os fatos noticiados, fazendo da 
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imagem apenas um meio para criar uma nova realidade, que pressupõe uma interpretação 

referente ao mundo real, pois serve de exemplificação de um determinado conceito e ajuda 

elucidá-lo. 

Assim, desde que as revistas semanais de informação começaram a utilizar a imagem 

fotográfica para ilustrar suas matérias, o fotojornalismo pode ser considerado um dos 

elementos mais importantes para o jornalismo impresso, pois nos dias de hoje seria 

impossível imaginar revistas e jornais sem a ilustração das fotografias.  

 

2.2.3 Jornalismo político brasileiro: características e especificidades 

 

Durante muito tempo, no Brasil, o jornalismo se confundia com literatura. Até a 

segunda metade do século XX, o jornalismo era considerado um subproduto das belas artes. A 

falta de um mercado editorial forte obrigava os escritores a trabalhar em outras ocupações, 

para garantir o sustento, devido a isso muitos jornalistas eram também ficcionistas.  

De acordo com Ribeiro (2003, p. 2) os periódicos brasileiros seguiam então o modelo 

do jornalismo francês cuja técnica era bastante próxima da literária. Os gêneros valorizados 

eram opinativos, como a crônica, o artigo polêmico e o tema livre. Por outro lado, o 

jornalismo tinha uma relação muito estreita com a política. Até a década de 1940, a maioria 

dos diários era ainda essencialmente instrumento político. Com uma tiragem pequena e 

poucos recursos econômicos, os jornais eram acima de tudo porta-vozes do Estado ou de 

grupos políticos que os financiavam em parte ou na totalidade. A imprensa era ainda 

essencialmente de opinião e a linguagem da maioria dos jornais era em geral agressiva e 

virulenta, marcada que estava pela paixão dos debates e das polêmicas. 

Já na década de 1950, essas características começaram a mudar, o jornalismo 

empresarial foi pouco a pouco substituindo o político-literário. A imprensa foi abandonando a 

tradição de polêmica, de crítica e de doutrina, dando início a um jornalismo que privilegiava a 

informação e a objetividade imparcial na forma de notícia.  

Paralelamente com o país vivendo ainda o inicio do processo de industrialização o 

faturamento dos veículos de comunicação dependia basicamente dos classificados populares e 

dos anúncios de varejo do comércio, mas sobre tudo dependia ainda dos financiamentos dos 

bancos públicos, subsídios para a compra de papel, isenções fiscais e da propaganda oficial. 
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“Mesmo com a fragilidade econômica a imprensa tinha um alto nível de envolvimento e 

participação nas lutas políticas” (ABREU Apud AZEVEDO, 2006, p. 103). 

O período que segue entre 1964 a 1985, foi uma época marcada pelo regime militar e 

pela rígida censura à imprensa, com isso houve uma queda na atividade jornalística e política 

dos meios de comunicação de massa. O paralelismo político, quando ocorre, se dá em 

oposição ao regime militar, e não em torno de interesses partidários ou conflitos ideológicos. 

Devido a isso esse período se caracteriza pela ascensão da televisão como principal veículo de 

massa, pela modernização dos jornais diários e pela grande expansão e segmentação das 

revistas semanais. 

  

Paralelo a esse movimento, realizou-se também um rápido processo de 

profissionalização do jornalista, com a disseminação de cursos superiores de 

jornalismo e a regulamentação da profissão. Contudo, do ponto de vista político, a 

grande novidade foi o surgimento de uma imprensa alternativa anárquica e de 

esquerda, editado em formato de tablóide e em oposição aberta ao regime e à 

censura, que sobreviveria financiada apenas com assinaturas e vendas em banca até 

o início da década de 1990, como os jornais O Pasquim, Opinião, Movimento, entre 

outros. (AZEVEDO, 2006, p. 104) 

 

Com o retorno da democracia em 1985 e a configuração editorial mais voltada para o 

jornalismo informativo pode-se perceber um fortalecimento na diversidade interna das 

grandes revistas. Viabilizando assim o aprimoramento nas coberturas jornalísticas, naquilo 

que se refere a temas e questões em disputa pelos principais atores políticos e sociais. 

É através dessas coberturas que revela-se o papel fundamental do jornalista no 

desenvolvimento do debate político, em especial a participação no processo recente de 

democratização do Brasil. Seu trabalho possibilita à população ter uma maior visibilidade dos 

fatos que ocorrem no setor responsável por tomar as decisões que influenciam em todas as 

esferas da sociedade, ou seja, tornou a política mais transparente e democrática. 

Hoje, os mais importantes cargos de editores, chefes e colunistas de jornais e revistas 

do Brasil são ocupados por pessoas que, quando jovens, começaram sua trajetória de vida, 

numa época de repressão e censura. Segundo Abreu (2003), isso serviu como estímulo na 

escolha do jornalismo como profissão. Para ela isso fazia parte de uma “lógica de 

engajamento político” nos anos 60 e 70, por outro lado com o fim da censura e repressão nos 

anos 80 isso se tornou uma “atitude de desengajamento” nos anos 90, já que esses mesmos 

profissionais passaram a ter pouco interesse pela  atuação política.  
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Nos dias de hoje é crucial que existam alguns requisitos para o exercício da 

democracia, entre eles estão liberdade de imprensa e meios alternativos de informação, é 

através deles que a sociedade tem visibilidade e a oportunidade de fiscalizar, contestar e 

formar sua própria opinião sobre o governo. Para Abreu (2003) é através deles que se faz 

possível o “exercício da oposição”.  Por outro lado esses requisitos estão diretamente ligados 

e dependem das leis do mercado midiático e é nesse momento que predomina “o poder dos 

anunciantes ou dos acionistas da empresa de comunicação, o poder político, o poder dos 

donos de jornais e o poder dos leitores” (ABREU 2003, p.15). 

E é desse clima de decisões pessoais, profissionais e políticas que os acontecimentos e 

fatos relevantes dependem para serem veiculados. Assim pode se observar reciprocidade no 

interesse da mídia pelo campo político, pois é nessa busca pela informação que os meios de 

informação em especial, as revistas semanais e a política criaram uma relação de poder, na 

maioria das vezes essa relação se caracteriza pela ambivalência seja pela força exercida pela 

política, pela sedução de uma das partes ou pela convergência de interesses, gerando com isso 

benefícios mútuos. 

Os meios de comunicação têm um valor muito grande para o campo político, uma vez 

que a informação política é revelada total ou parcialmente para a audiência.  Para a política ou 

para o político, estar fora desse ambiente significa não existir, seja diante seus pares, 

adversários, cidadãos ou segmento s de interesse. Estar sempre envolvido nesse ambiente 

significa acima de tudo, compreender seu valor e possuir recursos necessários à administração 

de visibilidade (financeiro, técnico e humano) (ALMEIDA, 2008). 

A busca pela visibilidade midiática torna-se uma das principais fontes propulsoras do 

campo político, onde sujeitos e instituições correm no sentido de fazer circular todas as 

informações sobre o que fazem e irão fazer sobre o que pensam em relação às coisas, pessoas 

e o mundo. Para esses atores do campo político, existir implica estar no meio dos principais 

acontecimentos da área. Num mundo onde se vive diariamente sob a sobra das decisões de 

cunho político é a mídia que permite as pessoas conhecer e reconhecer os autores dessas 

decisões. E, uma vez que precisam da repercussão pública de sua imagem, os políticos devem 

ter precaução quanto ao uso cuidadoso e planejado de suas estratégias e ações. 

Em alguns casos os atores do campo político são enfatizados pela mídia de uma forma 

negativa, não pelas ações em prol da sociedade, mas sim por escândalos que na maioria dos 



39 

 

casos trazem a tona ações ou eventos que transgridem os valores éticos e códigos morais da 

sociedade. E é nesse sentido que o jornalismo tem um papel fundamental ao tornar público 

ações que ferem as leis e a democracia do país. 

Dois fatos importantes que demonstram uma repercussão negativa para a imagem 

pública dos atores da política, ao mesmo tempo, uma intensa atuação da mídia jornalística no 

Brasil são: o impeachment do ex- presidente Fernando Collor de Melo em 1992, devido a 

denuncia de um grande esquema de corrupção envolvendo o então presidente, feitas pelo 

próprio irmão Pedro Collor em uma entrevista para a revista Veja. Outro caso pode ser 

observado em 2009 quando o então presidente do senado José Sarney foi alvo contínuo dos 

noticiários após denuncias de corrupção, feitas pelo senador Jarbas Vasconcelos, também 

proferidas em entrevista para a revista Veja (Edição 2101, p. 46), “moralização e a renovação 

do Congresso, são incompatíveis com a figura de Sarney”. 

Assim, como a revista Veja consolidou-se como um dos principais veículos  impressos 

de comunicação do país, ela pode ser considerada um importante registro da memória do 

período da crise no senado. No entanto esse registro não pode ser tomado como uma 

descrição isenta, pois cada edição da revista é um recorte de fatos acompanhados de sentidos 

que são planejados e podem ser observados no conteúdo explicito das imagens como no texto 

escrito. Assim como qualquer veículo de comunicação, em cada edição, Veja tem a sua 

maneira de enunciar e busca legitimar, suas próprias marcas discursivas. Nesse sentido  Vogt 

et al. (2009) destaca que muitas vezes a revista deixa de lado o compromisso com a 

linguagem jornalística e opta por incorporar uma linguagem peculiar ao veículo com um 

discurso subjetivo, repleto de adjetivações, juízos de valor, e auto-referências à sua 

capacidade de não só apresentar denúncias, mas também investigá-las.  

Já na opinião de Benetti (2007, p 42) , Veja utiliza-se da ironia para exercitar o poder 

de dizer: “isto é imoral, grotesco ou simplesmente ridículo; e você, leitor, evidentemente não 

pensa (não pode pensar) diferente de nós, pois pensar diferente de nós tornaria você imoral, 

grotesco ou ridículo”. A autora salienta também o fato da revista “expor sua visão debochada 

em diversos momentos, como na escolha das fotografias que ilustram as reportagens, em 

grande parte salientando poses ridículas de figuras públicas” com a intenção de desqualificá-

la. 
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2.2.3.1 A revista Veja, o caso Sarney e a crise no senado 

 

De acordo com Loraine Santos
8
 da redação da Editora Abril, Veja é uma revista 

semanal de informação, um modelo inspirado na revista americana Time, criada em 1922 por 

Henry Luce. É a primeira no gênero lançada no Brasil, onde imperavam no mercado editorial 

as revistas semanais ilustradas, com grandes fotos e textos curtos (Fon Fon, O Cruzeiro, 

Fatos & Fotos, Manchete). No entanto, temia-se que o título fosse dar impressão de que se 

tratava de mais uma revista nos mesmos padrões das já existentes.  Mas Victor Civita, 

fundador da editora e então o seu presidente, gostou do nome e lembrou que no Brasil as 

pessoas usavam muito a expressão: "Veja só...; Veja, se fizermos dessa forma". Com isso, o 

título ganhou força e já na primeira edição, a revista foi editada como VEJA (em letras 

grandes) E LEIA (em letras bem menores). Com o tempo, a expressão E LEIA desapareceu, 

ficando apenas Veja, nome que identifica a revista até hoje. 

Veja é a terceira maior revista semanal de informação do mundo, superada apenas 

pelas publicações americanas Time e Newsweek. A primeira edição de Veja foi datada de 11 

de setembro de 1968, com a matéria de capa “O grande duelo no mundo comunista”, com 

tiragem de 695 mil exemplares, distribuídos por todos os estados brasileiros. Esse número 

caiu em seguida para perto de 500 mil exemplares e a revista só atingiu certa estabilidade nos 

anos setenta. Levou toda a década seguinte para que a revista desse a largada na qual 

culminaria, já na década de 90, com o rompimento da barreira do milhão de exemplares. Sua 

tiragem semanal, hoje, é de 1.215.001 exemplares, onde 1.083.167 compõe a circulação 

liquida da revista, destas 922.666 são assinaturas e 160.501 são vendidas avulsas
9
. 

Em seu histórico de reportagens marcantes incluem-se a denuncia de torturas do 

Regime Militar, o isolamento do ex-presidente Costa e Silva e o impeachment do ex-

presidente Fernando Collor de Melo. 

A revista é dividia em sete editorias principais, estas por sua vez se dividem em seções 

e buscam cobrir e abranger desde o mundo da política, economia, internacional, até artes e 

cultura. É através da editoria Brasil que a revista mostra sua cobertura dos fatos políticos de 

                                                           
8 Questionário enviado para a revista dia 22/10/2009. Respondido dia 22/10/2009 por Loraine Santos da Redação 

da Editora Abril.  
9
 Fonte: IVC Fev/2010 
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maior relevância da semana, sobre tudo ela faz uma análise de como estes fatos implicam na 

vida do país e dos leitores. 

Por sua vez a editoria Geral da revista Veja traz assuntos como moda, comportamento, 

estilo, decoração, consumo, esportes, tecnologia, ciência, educação, medicina, saúde, história, 

arqueologia, reservando um espaço na tentativa de satisfazer todos os interesses do publico 

que lê a revista. 

Já a editoria Guia mostra dicas para o dia-a-dia, um verdadeiro manual de 

sobrevivência do leitor em assuntos como consumo, investimentos, tecnologia, trabalho, 

saúde, conforto, cuidados domésticos, viagens e crianças.  

Além das editorias, a revista conta com seções como as páginas amarelas, que 

consistem em um espaço reservado a entrevistas com personalidades do Brasil e do mundo, 

dando destaque para as diversas áreas do conhecimento, da cultura à política, das ciências às 

artes. Há também a seção Ponto de Vista na qual o economista Claudio de Moura Castro, fala 

e opina sobre educação e desenvolvimento, e a escritora Lya Luft, aborda temas relacionados 

à família, aos relacionamentos humanos, à religião e aos costumes. 

Já na seção Radar o colunista Lauro Jardim publica notas de economia e política, e as 

seções Gente e Holofote são dedicadas a personalidades que estão em evidencia no Brasil e no 

mundo, assim como os bastidores da fama e dos grandes negócios. Destaca-se ainda a seção 

Veja Essa, onde são exibidas frases que vale por um resumo dos fatos, com as tiradas 

inesperadas, esdrúxulas, de humor ou perspicazes proferidas ao longo da semana.  

Além das seções fixas existem também algumas publicadas uma vez por mês como é  

o caso da coluna de Beth Milan,  a psicanalista e escritora “analisa a relação”, tratando de 

temas como afetividade, amor e sexo. Com a intenção de manter um contrato de leitura com o 

seu público a revista procura abordar os assuntos de maior interesse do leitor. Através desse 

viés o Presidente do Gupo Abril e Editor da revista Roberto Civita, afirma que Veja tem a 

missão de:  

 

[...] ser a maior e mais respeitada revista do Brasil. Ser a principal publicação 

brasileira em todos os sentidos. Não apenas em circulação, faturamento publicitário, 

assinantes, qualidade, competência jornalística, mas também em sua insistência na 

necessidade de consertar, reformular, repensar e reformar o Brasil. Essa é a missão 

da revista. Ela existe para que os leitores entendam melhor o mundo em que 

vivemos.  
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A revista Veja possui um número total de 8.774.000 leitores
10

, os quais podem ser 

classificados pelo sexo, idade, região e classe social segundo a pesquisa feita em 2009 pela 

empresa Ipsos Marplan. Na figura abaixo nota-se que existe equilíbrio entre o público de 

leitores: 53% são mulheres e 47%são homens . 

 

 

Figura 6 

Fonte: Ipsos Marplan /2009 

 

 

Na pesquisa feita pela Ipsos Marplan referente a idade, verifica-se que 43% dos 

leitores tem entre 25 e 44 anos e 22% estão na faixa acima dos 50 anos de idade, conforme a 

figura abaixo: 

 

Figura 7 

Fonte: Ipsos Marplan /2009 

 

 

A pesquisa revela também que a revista tem 58% dos seus leitores concentrados na 

região sudeste e apenas 4% na região norte, conforme a figura abaixo: 

                                                           
10

 Fonte: Projeção Brasil de Leitores consolidado 2009.  
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Figura 8 

Fonte: Ipsos Marplan /2009 

 

 

Em relação à classe social que lê a revista, o Instituto de Verificação de Circulação 

(IVC) realizou uma pesquisa em 2009 na qual aponta que 46% encontram-se na classe B e 0% 

na classe E, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 9 

Fonte: Instituto de Verificação de Circulação (IVC) 2009. 

 

Nesse contexto a revista Veja ocupa o primeiro lugar em tiragem entre as revistas 

semanais de informação e tem 74% dos seus leitores formados pelas pessoas das classes A e 

B. Portanto, para Silva (2006, p. 14) “a revista acerta mais do que erra. Na política, tem 

cumprido a sua obrigação: cobrir para descobrir” . 

No dia 2 de fevereiro de 2009, o senador Jose Sarney tomou posse e assumiu pela 

terceira vez a presidência do Senado Federal. Nesse mesmo dia, cinqüenta anos antes em 

1959 ele assumia o seu primeiro mandato no Congresso como deputado, uma coincidência na 

vida do político mais antigo do país ainda em atividade. No quadro 3, a seguir, pode-se 

observar como a revista Veja publicou a crise no Senado e a presidência de José Sarney: 
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REVISTA 

VEJA 
FRAGMENTOS DE MATÉRIAS PUBLICADAS NA EDITORIA BRASIL 

Edição 2099 

11/02/2009 

(p. 56 e 58) 

“A posse do senador Jose Sarney na presidência do Senado e do deputado Michel 

Temer na presidência da Câmara é um fenômeno político que deve ser observado com 

ajuda de um telescópio e avaliado com a ajuda de um retrovisor [...] em seu discurso 

Sarney se compromete a implementar medidas moralizadoras na tentativa de resgatar a 

imagem dos parlamentares, debilitada por uma interminável rotina de denuncias de 

corrupção fisiologismo e improdutividade [...] As prometidas reformas estruturais 

nunca passaram de promessas nas encarnações anteriores de Sarney. Será diferente 

agora?”   

Edição 2101 

25/02/2009 

(p. 46) 

Em entrevista exclusiva para a revista Veja o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) 

diz que: “Sarney vai transformar o senado num grande Maranhão”. 

“Seu amor pelo dinheiro público - o nosso dinheiro, para ser mais exato – é tão grande, 

tão magnético, tão irresistível que o PMDB abdicou de almejar a Presidência da 

República, a aspiração suprema de qualquer partido político, para vender seu apoio a 

outras siglas e, assim, continuar a fazer negócios nos ministérios e demais repartições 

federais”.  

Edição 2105 

25/03/2009 

(p. 68) 

“A disputa entre PT e PMDB tem um lado positivo: os eleitores estão tomando 

conhecimento de detalhes da farra promovida com o dinheiro dos contribuintes”. 

HORA EXTRA. O Senado pagou 6,2 milhões de reais em horas extras a 3.883 

funcionários em janeiro, quando os senadores estavam em férias e o Congresso em 

recesso. 

DIRETORIAS: Senado possui 181 diretores - dois para cada senador – com salários 

que ultrapassam 18 mil reais. 

PASSAGENS ÁEREAS: Os senadores gastam 20 milhões de reais por ano em 

passagens aéreas. A senadora Roseana Sarney utilizou as passagens para levar amigos 

e parentes de São Luiz (MA) para Brasília passar o final de semana.   

AUXILIO MORADIA. José Sarney recebe 3800 reais por mês de auxilio moradia, 

mesmo possuindo residência própria em Brasília 

SEGURANÇA: Sarney escalou sete dos 120 seguranças do senado para vigiar a casa 

da família no Maranhão. Só em diárias e passagens aéreas as despesas somam 30 mil 

reais. 

Edição 2106 

1/04/2009 

(p. 57) 

Salário médio de 18000 reais: horário de trabalho flexível, que permite dar expediente 

em casa ou em qualquer outro lugar do país, plano de saúde com reembolso integral 

das despesas, pagamento de hora extra nas férias, gratificação por tempo de serviço, 

gratificação por função exercida, gratificação por função não exercida, possibilidade 

de ascensão na carreira por mérito, possibilidade de ascensão na carreira por demérito, 

aposentadoria integra, pensão familiar vitalícia em caso de morte, estabilidade no 

emprego. É imenso o rol de possibilidades de 7000 servidores do Senado Federal 

“O Senado foi dominado por uma maquina que trabalha continuamente para burlar as 

leis em beneficio próprio. O resultado é uma estrutura perdulária e improdutiva”. 

Edição  2119 

1/07/2009 

(p. 78) 

“O Senado tem em seus quadros motoristas, ascensoristas e seguranças com salários 

superiores ao do presidente da República. Apesar da crise que abalou o mundo, lá não 

existe vestígios de desemprego. Mesmo com mais de 8 000 funcionários, há sempre 

uma vaga disponível para um parente, amigo ou correligionário dos parlamentares [...] 

o Senado vê sua credibilidade ser corroída em uma crise histórica” 

Edição 2120 

08/07/2009 

(p. 70 e 71) 

“Diminuído como presidente do Senado e quase ferido de morte política, José Sarney 

recorre à ajuda do presidente Lula e do PT para tentar escapar do mesmo destino dos 

seus antecessores [...], José Sarney vaga por um labirinto de acusações que a cada dia 

apequenam sua biografia [...] agora com apenas cinco meses de mandato o atual 
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presidente do senado está na berlinda por causa de uma série de denuncias de 

nepotismo, contratos superfaturados, atos secretos, contratação de fantasmas e 

beneficio a familiares”. 

Edição 2123 – 

29/07/2009 

(p. 66 e 68) 

“A voracidade do PMDB, símbolo da resistência democrática convertido ao 

fisiologismo, transformou-se num paradoxo político. Sem ele não se governa. Com ele 

abre-se a porteira para a corrupção e o clientelismo”. 

“Gravações feitas pela PF com a autorização da judicial e reveladas pelo jornal Estado 

de São Paulo mostram a relação da família Sarney com cargos, empreguismo, 

informações privilegiadas e até notas frias”. 

Edição 2124 – 

05/08/2009 

(p. 60 e 62) 

“O presidente do Senado anuncia a Lula sua disposição de entregar o cargo para 

preservar o mandato, abrindo o processo de sucessão. O que o Brasil espera é que ele 

sirva para mudar as práticas e os vícios que alimentam a corrupção e o fisiologismo na 

política”.  

Lula defendeu o presidente do Senado publicamente até quando lhe foi conveniente 

[...] antes disposto a sacrificar um pouco da própria popularidade em troca de um 

punhado de votos no Congresso e de uma provável aliança com o PMDB na campanha 

eleitoral de 2010, o presidente Lula vislumbrou a hora de mudar o discurso. “Sarney? 

Não é problema meu”.  

Edição 2125 

12/08/2009 

(p. 51 e 55) 

“Sarney se une a Renan e a Collor no comando de uma tropa de choque que ameaça e 

intimida. Se essa trinca prevalecer, as instituições vão regredir décadas, e anular 

avanços duramente conquistados pela sociedade brasileira”. 

A CPI da Petrobrás foi criada pela oposição para investigar supostas irregularidades na 

estatal. O PMDB, partido de Renan Calheiros e José Sarney controla a comissão. Ou 

seja: o PMDB, para garantir sustentação política a Sarney, chantageou o governo. Lula 

continuou trabalhando pela permanecia de Sarney, e o PT se recusou a assinar uma 

carta em que vários partidos pediam seu afastamento. 

Quadro 3- Como a revista Veja publicou a Crise no Senado em 2009 

Fonte – Elaborado segundo revista Veja (2010).  
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3. MÉTODO 

 

Neste capítulo será apresentado o método escolhido para a realização desse estudo, 

sendo que em face às características do problema de pesquisa será realizado um estudo 

descritivo, o qual de acordo com Gil (2002) tem como principal objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno. Assim o principal procedimento 

metodológico para a elaboração desse trabalho é a análise de imagens fotográficas publicadas 

pela revista Veja. 

Cabe salientar também que, em razão aos os objetivos propostos e por se tratar de um 

trabalho de análise, nesse estudo serão analisadas exclusivamente as imagens, sem a presença 

do elemento texto, o qual será ocultado por meio de edição. Um dos pontos essenciais do 

trabalho consiste em entender como os elementos da linguagem fotográfica e os elementos de 

conotação propostos por Roland Barthes podem produzir sentido na fotografia jornalística. 

Assim, esse estudo tem como objetivo analisar, classificar e apontar como a revista 

Veja fez uso da fotografia jornalística para desconstruir a imagem pública do senador José 

Sarney. O período estabelecido para a análise é entre a edição de 1º de julho a 12 de agosto de 

2009. Entre as sete edições desse período foram escolhidas cinco, por apresentarem 

fotografias de José Sarney na editoria Brasil. As cinco imagens ilustraram as reportagens 

sobre a crise que se instalou no senado em 2009 após denuncias envolvendo o político em 

nepotismo, corrupção e trafico de influencia. Até o momento em que o político consegue 

aliados para votarem pela sua absolvição nos processos do Comitê de Ética do Senado.  

Para a realização do corpus desse trabalho e análise de imagens, o ponto de partida foi 

um levantamento bibliográfico sobre a relação que se estabeleceu entre a imagem fotográfica 

e o jornalismo, a história das revistas semanais de informação e como foi o processo no qual 

elas começaram a fazer uso da fotografia para ilustrar suas matérias, os elementos conotativos 

da imagem fotográfica e a produção de sentido no jornalismo impresso, e como a revista Veja 

abordou a crise no senado brasileiro em 2009.  

A seguir foi realizada uma busca das imagens do senador José Sarney publicadas na 

Editoria Brasil da revista Veja. Optou-se assim pelas seguintes edições: 2119 (1º de julho de 

2009), 2120 (8 de julho de 2009), 2123 (29de julho de 2009), 2124 (5 de agosto de 2009) e 

2125 (12 de agosto de 2009).  
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Desta forma, as análises das imagens serão feitas em duas etapas. Num primeiro 

momento as fotografias serão analisadas a partir dos conceitos da técnica fotográfica 

(enquadramento, planos e composição, o foco de atenção e a iluminação). Já num segundo, 

momento as imagens serão analisadas a partir dos conceitos dos elementos de conotação 

desenvolvidos por Roland Barthes. Entre os processos desenvolvidos pelo autor foram 

classificados a truncagem, a fotogenia e a pose como sendo aqueles que condicionam, num 

sentido figurado, maior grau de subjetividade, por desempenharem um papel importante na 

fotografia e, podendo ainda serem usados para a produção de sentidos no fotojornalismo. 

No que se refere à primeira etapa da análise, a linguagem fotográfica é apontada por 

Sousa (2004) como sendo um dos componentes com a maior capacidade de gerir sentidos às 

imagens. Existem várias maneiras diferentes de interpretar uma fotografia, e assim como o 

texto ela requer certo tempo de leitura. Uma fotografia pode fornecer informações pertinentes 

como a ocasião, o local, a data, os personagens e a situação no qual ela foi tirada.  

O primeiro elemento dentro do conjunto de componentes apontados por Sousa (2004), 

que contribuem para o processo de gerar sentido na fotografia, e que servirá de base para a 

analise das imagens é o enquadramento. Segundo esse autor o enquadramento é o espaço 

visível da foto e é nele que o fotógrafo define, quando capta a imagem, quais os elementos 

importantes ou não que vão compor a imagem. Dentro do enquadramento Sousa (2004), 

estabelece quatro tipos de planos para destacar uma imagem: planos gerais, planos de 

conjunto, plano médio e grande plano. Devido à recorrência nas fotografias jornalísticas 

publicadas pela revista Veja, serão usados para a análise os planos de conjunto, plano médio e 

grande plano. 

Segundo Sousa (2004), o plano de conjunto se destinge por ser um plano geral mais 

fechado, mas que ao mesmo tempo dá uma noção do que é mostrado na foto por inteiro. Já o 

plano médio faz uma relação entre os objetos e os sujeitos presentes na imagem. E por fim o 

grande plano, enfatiza particularidades e na maioria das vezes contém caráter mais expressivo 

do que informativo. 

Esse autor enfatiza ainda que, além dos planos, o ângulo da câmera em relação à 

superfície no momento em que a foto é captada também pode produzir sentido na imagem. 

Segundo Sousa (2004, p 68), “os ângulos de captação de imagem também se materializam no 

plano”, dando origem a mais três definições: Plano normal, a captação da imagem é feita com 
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a câmera posicionada em paralelo com a superfície, dando ao observador uma visão 

“objetivante” sobre a realidade. Já o plano picado, na definição de Sousa (2004) consiste 

quando a câmera fotográfica é posicionada acima do objeto a ser fotografado, esse tipo de 

ação contribui para depreciar o que desfavorece o objeto ou pessoa presente na imagem. E o 

terceiro plano apontado pelo autor é o plano contrapicado, que por sua vez é o oposto do 

plano picado, ou seja, a câmera fotográfica é posicionada abaixo do motivo ou pessoa a ser 

fotografado, esse tipo de captura de imagem tende a dar mais valor ao objeto ou pessoa  que 

aparece na imagem. 

A composição, por sua vez é apontada por Sousa (2004) como sendo um recurso que o 

fotógrafo tem para organizar os elementos dentro da imagem, ou seja, é a maneira que o 

fotografo tem de transmitir uma idéia ou pensamento e conforme distribui os objetos ou 

pessoas na imagem pode atrair mais ou menos a atenção do observador. 

Mais dois elementos constituem o conjunto da linguagem fotográfica que faz parte da 

análise desse estudo, são o foco de atenção e a iluminação. O primeiro corresponde à 

organização que o fotografo faz de alguns elementos na imagem e que vai atrair primeiro a 

atenção do observador, ou seja, é o elemento principal da imagem. 

Já a segunda tem a característica de revelar certos elementos na fotografia que seriam 

imperceptíveis numa imagem com a ausência de luz. Sousa (2004, p. 77) salienta que: 

 

[...] a iluminação contribui para a atribuição de sentidos a uma imagem [...] a 

iluminação também é importante para o fotógrafo porque dela dependem, em grande 

parte, as noções de profundidade e de relevo que se pretenda que a fotografia 

transmita.  

 

Após a utilização, numa etapa inicial, desses elementos da linguagem fotográfica para 

analise das imagens, a etapa seguinte constitui na realização de uma análise semiológica das 

imagens para compreender o tipo de mensagem que a revista buscou apresentar, pois, para 

Sousa (2004, p. 66) “qualquer fotografia pode ser um indício da realidade já que dá pistas 

para a realidade em que foi obtida e para a realidade que representa”. 

Para a análise semiológica serão utilizados conceitos de Roland Barthes, o qual e 

defende que a Semiologia é um estudo das significações que podem ser atribuídas aos fatos da 

vida social concebidos como imagem, sons, elementos rituais e mitos.  

Por sua vez, Peruzzolo (2004, p. 43) defende que: 
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Semiologia tem por objetos os elementos que podem ser assumidas como signos no 

processo da comunicação [...] é o estudo de toda a atividade significativa, desde as 

formas verbais até o tratamento dos fenômenos culturais, como sistemas de signos.  

 

No entanto, no ponto de vista de Barthes (2005) a determinação de sentido na 

mensagem fotográfica ocorre em todo o processo de produção da imagem, ou seja, passa pela 

escolha, enquadramento, captação até a diagramação. Barthes (2005, p. 328) complementa 

ainda que: 

 

[...] uma fotografia de imprensa é um objeto trabalhado, escolhido, composto, construído, 

tratado segundo normas profissionais, estéticas ou ideológicas, que são outros tantos fatores de 

conotação; e, de outro, essa mesma fotografia não é apenas percebida, recebida, ela é lida, 

ligada mais ou menos conscientemente pelo público que a consome[...] o paradoxo 

fotográfico seria então a coexistência de duas mensagens uma sem código (seria o 

análogo fotográfico) igual e outra com código (seria “arte” ou o tratamento ou a 

“escritura” ou a “retórica” da fotografia”). 

 

 

De acordo com a perspectiva barthesiana, a imagem jornalistica carrega consigo um sentido 

conotado , pois essa fotografia sempre virá acompanhada de elementos que são passíveis de produzir 

sentido a imagem. Desta forma foi escolhido para a análise do trabalho três procesos conotativos 

barthesianos: a pose, os objetos e a truncagem.  

A pose, elemento que Barthes define como gestos e expressões do ser humano, que exprimem 

idéias e sensações da pessoa representada na fotografia. Segundo esse autor a pose não é um processo 

especificamente fotográfico, no entanto quando a pessoa assume determinada posição para a fotografia , 

ela está propondo certo sentido a imagem. Nesse sentido o ato de posar contribui para o processo de 

transmitir e revelar emoções e idéias. 

O objeto,  proximo elemento proposto por Barthes que compõem o processo de análise desse 

estudo é um componente do sistema lingüístico que determina as relações formais que 

interligam as partes integrantes da fotografia  atribuindo-lhe uma estrutura. Em outras 

palavras, no momento que se identifica alguns objetos dispostos em uma determinada 

fotografia, pode-se concluir inferir alguns elementos presentes no momento em que a 

fotografia foi feita , bem como no contexto informativo presente na mensagem fotográfica. 

Já a truncagem, de acordo com Barthes (1982, p 16), “[...] caracteriza-se por, intervir, 

sem prevenir, no próprio interior do plano de denotação”, ou seja, introduzir ou modificar os 
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elementos de uma fotografia, combinando os elementos de duas imagens diferentes em uma 

só. Segundo Sousa (2004) esta técnica só pode ser aplicada quando o público leitor for 

avisado de tal prática. 

Elucidado os elementos da linguagem fotográfica propostos por Sousa e os processos 

de conotativos de Barthes para a análise das imagens, parte-se para a o momento da escolha 

das imagens. 

Desta forma a escolha da temática emergiu a partir de uma fotografia publicada pela 

revista Veja em 8 de julho de 2009, a imagem tinha como personagem principal o então 

presidente do senado José Sarney em meio a crise que se abateu sobre uma das mais 

importantes instituições do cenário político brasileiro. 

Assim, para a realização desse estudo monográfico, optou-se pela a revista Veja, uma 

publicação semanal de informação que está entre as cinco maiores revistas do mundo, e a 

primeira revista do Brasil em tiragem. Já no que se refere às imagens, optou-se pelas 

fotográficas publicadas na editoria Brasil, pois se observou que esta se destina aos assuntos 

relativos ao cenário político brasileiro, de modo a eliminar imagens do político relacionadas a 

matérias de outra natureza. Também foram descartadas as imagens onde o político não era 

caracterizado como foco da reportagem.  

A partir desse momento foi realizada uma pesquisa no acervo digital da revista, e 

definiu-se então como foco do estudo três imagens fotográficas, todas ilustraram a reportagem 

principal da editoria Brasil da revista Veja, delimitando assim uma imagem do momento da 

pose do terceiro mandato do senador José Sarney a presidência da instituição, uma imagem 

durante e a última imagem no final da crise do senado, fato que foi amplamente noticiado pela 

mídia brasileira em 2009. 

O senador José Sarney foi eleito a presidência do senado foi realizada no dia 2 de 

fevereiro de 2009, no entanto a revista publicou a imagem que será da pose, que é a primeira 

que será analisada nesse estudo, na edição 2099 do dia 11 de fevereiro de 2009, na página 56 

da editoria Brasil. A segunda imagem definida como objeto de análise desse estudo foi 

publicada pela revista Veja na edição 2120 do dia 08 de julho de 2009, na página 70. A 

terceira e última imagem que se refere ao corpus desse estudo foi publicada na edição 2125 no 

dia 12 de agosto de 2009, na página 52 e ilustra o final da crise, pois a partir dessa data o 

então presidente do senado unido ao ex-presidente da República e também senador Fernando 
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Collor de Mello e ao senador Renan Calheiros conseguiram aliados que votaram a favor do 

arquivamento de todas as acusações atribuídas a José Sarney. 

As cinco imagens selecionadas atenderam aos critérios propostos para este estudo; as 

serão analisadas segundo as categorias definidas, buscando identificar elementos comuns 

relacionados a produção de sentido presentes nos diferentes períodos em que as imagens 

foram publicadas.  
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4. SARNEY E A CRISE NO SENADO EM 2009: ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS 

PUBLICADAS EM VEJA  

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises das fotografias publicadas pela revista 

Veja na cobertura jornalística da crise política que se estabeleceu no Senado Federal em 2009. 

A partir dos conceitos aprofundados no capitulo anterior, serão analisadas cinco fotografias do 

senador José Sarney. As imagens correspondem ao período do auge da crise, quando 

parlamentares pediram a renúncia ou afastamento de José Sarney do cargo de presidente da 

instituição, em razão das investigações sobre o seu envolvimento em nepotismo, tráfico de 

influencia e corrupção, até o momento que o senador é absolvido das acusações pelo 

Conselho de Ética do Senado. 

As fotografias foram publicadas na Editoria Brasil e ilustraram as coberturas 

jornalísticas que tinham como foco principal as irregularidades que surgiram após a entrevista 

do senador Járbas Vasconcelos (PMDB-PE) à revista Veja, edição 2101 do dia 25 de fevereiro 

de 2009. Na entrevista, o senador declarou que o PMDB e seus integrantes desistiram de 

conquistar cargos expressivos no governo,  preferiam vender seu apoio a outros partidos, 

continuando assim a fazer negócios em todas as repartições federais, pois possuíam um 

verdadeiro “amor pelo dinheiro público”.  

 

4.1 IMAGEM DE JOSÉ SARNEY EM 1º DE JULHO DE 2009 

 

A fotografia jornalística correspondente à Figura 10 foi publicada na edição 2119, do 

dia 1º de julho de 2009. A imagem ilustra a matéria na qual a revista Veja denúncia os altos 

salários recebidos por alguns funcionários do Senado. As denuncias também apontam que 

comissões e grupos de trabalho são criados com o objetivo de aumentar os salários. Também 

é divulgado na imprensa que desde o primeiro mandato de Jose Sarney na presidência, o 

número de diretores no senado subiu de 32 para 181, e cada diretor recebia em média 15 mil 

reais por mês de salário. O momento culmina com um pedido de afastamento feito pelos 

partidos da oposição e até de alguns aliados do senador José Sarney, para que ele preserve a 

sua imagem e a da instituição.  
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Figura 10: Fotografia publicada na página 80,Edição 2119  

 1º de julho de 2009. 
 

 

O enquadramento se consolida a partir do grande plano que, segundo Sousa (2004), 

serve para dar realce a certas particularidades e ao mesmo tempo transmitem ao observador 

mais expressão do que informação. Devido ao fato da fotografia jornalística em questão ter 

sido editada pela revista, os motivos podem ou não ser devido a diagramação. A informação 

transmitida pela imagem é de que o senador José Sarney veste um terno escuro, está sentado 

em uma cadeira com o encosto azul, excluindo ao observador quaisquer outras elementos 

informativos sobre o ambiente onde o senador se encontra. Da mesma maneira que a edição 

da imagem pode conotar o sentido de que o político está sozinho, abandonado a própria sorte.  

Já no que alude a expressividade, a fisionomia, ou seja, o conjunto de traços do rosto 

há indícios de que o político está assustado, preocupado, desconfortável, provavelmente em 

virtude da pressão de estar sob suspeita de irregularidades. O olhar direcionado para o lado e 

para fora do quadro fotográfico remete a entrega do personagem aos seus pensamentos, nesse 

sentido Bianchetti (2002, p. 3) destaca que:  
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Os olhos são considerados também o meio de comunicação entre o mundo interior 

dos seres humanos e o exterior. Fala-se dos olhos como as “janelas da alma”. Os 

gregos utilizavam a palavra empatia para significar a capacidade de olhar pelo olho 

do outro, pela perspectiva do outro, capacidade esta considerada como a forma 

suprema de solidariedade. Fotógrafos usam e abusam de ângulos que possam 

evidenciar a (in) expressividade dos diferentes olhares das pessoas. Cineastas 

transferem para as telas roteiros nos quais ganham relevos diferentes e significativos 

olhares. 

 

No que refere ao ângulo de tomada, a fotografia jornalística foi captada num plano 

picado, ou seja, a imagem foi captada de cima para baixo, o que segundo Sousa (2004) tende 

a desvalorizar o objeto ou pessoa fotografada. Corroborando com Sousa, Miotello e Turati 

(2009, p. 19) complementam que: 

 

a tendência do plano picado é apresentar o motivo como sendo sobrepujado pelo 

cenário. Quando se trata de uma personagem, a função do ângulo alto é diminuí-la 

em relação ao cenário de modo que ela pareça intimidada pela situação da cena. 

 

Através da análise, pode-se perceber que o rosto do senador José Sarney está situado 

num dos pólos de atração visual da imagem. Sousa (2004), define tais pólos como sendo o 

cruzamento de linhas verticais e horizontais ao se dividir a imagem em nove pequenos 

retângulos. A idéia de que o rosto do senador é o motivo principal e foco da atenção na 

imagem acentua-se devido ao reenquadramento, pois ele faz com que José Sarney preencha 

grande parte da imagem. Neste sentido, Sousa (2004, p. 68) observa que através da 

composição se consegue um efeito unificado, que “em principio, é a transmissão de uma idéia 

ou uma sensação”. Porém, segundo esse autor, para ser uma imagem poderosa e que atraia 

atenção, ela deve unir força jornalística à força visual, ou seja, a fotografia deve passar ao 

observador uma idéia que se aproxime da realidade e do contexto que ela foi capturada.  

Nesse sentido a imagem decisiva na qual os elementos que formam a composição se 

unem, por ser captada através de “um gesto ou uma expressão indicativa do caráter e da 

personalidade de um sujeito. Mas também pode ser um instante de uma ação ou o esgar do 

rosto que desvela a emoção de um sujeito” Sousa (2004, p. 13). 

Nesse caso a fotografia foi captada num ambiente interno e o fotógrafo utilizou-se da 

luz artificial lateral, o que chama a atenção para o contraste entre o lado direito da fotografia, 

bastante iluminado, e o lado esquerdo mais escuro, no qual forma uma sombra que recai sobre 

o próprio personagem. Na imagem José Sarney está com o rosto voltado para o lado mais 
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escuro, isso remete ao observador que a realidade do personagem está envolta na obscuridade 

de uma sombra. Segundo DA VINCI (1944) citado por Pedrosa (2009, p. 55), sombra é:  

 

[...] um acidente nascido dos corpos sombrios interpostos entre o lugar da sombra e 

o corpo luminoso [...] a sombra é uma diminuição da luz, a treva é a privação total 

da luz [...] a soma das sombras é proporcional a soma das luzes, e quanto mais forte 

é a obscuridade que se vê, mais esplendor tem a luz. 

  

Mesmo que o observador desconheça o contexto em que a fotografia foi capturada e 

publicada pela revista, a pose como um dos elementos conotativos barthesianos nos 

possibilita identificar certo desconforto por parte do personagem. Nesse sentido Sousa (2004, 

p. 98) considera que: 

 

Com a pose pode ganhar-se em capacidade de se impor um sentido à imagem e em 

valor documental o que se perde em naturalidade. A decisão cabe ao fotojornalista, 

mas este também pode deixar isso ao critério do retratado (será identicamente 

revelador da sua personalidade). 

 

À luz de Barthes (1984, p. 115), “o que funda a natureza da fotografia é a pose”, 

assim, os elementos da linguagem fotográfica utilizados pelo fotógrafo para retratar o 

momento, criam a idéia de que a pessoa na imagem está desconfortável, angustiada e até 

mesmo insegura, mesmo sendo um político com mais de cinqüenta anos de carreira publica e 

que ocupa um dos cargos mais importantes do país. 

Logo a foto chama a atenção para o personagem que, no momento, além de estar 

envolvido em denúncias de corrupção corre o risco de perder o cargo. Nesse sentido a  

insegurança por parte do senador José Sarney fica mais evidente por que a imagem do Senado 

perante a opinião publica é desfavorável, A instituição que deveria fiscalizar os gastos do 

governo federal era, no momento, a que menos dava valor para o dinheiro público. 

Desmentindo as palavras do próprio Jose Sarney, como destaca Dória (2009. P.14): 

 

Não concordo quando se fala na imoralidade do senado. O Senado é os que aqui 

estão. Reconheço que ao longo da nossa vida muitos se tornaram menos 

merecedores da admiração do país, mas a instituição não [...] durante minha vida, 

passei aqui nesta Casa 50 anos. Muitas comissões, vamos dizer assim, muitos 

escândalos existiram envolvendo parlamentares, mas nunca o nome do parlamentar 

José Sarney constou de qualquer desses escândalos ao longo de toda a vida do 

Senado[...] A palavra ética, para mim, que nunca fui de alardear nada, é um estado 

de espírito. Não é uma palavra para eu usar como demagogia ou uma palavra para eu 

usar num simples debate. 
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Assim ao mostrar à imagem de José Sarney num momento em que sua carreira política 

está desgastada, a revista pode estar induzindo o eleitor a pensar se ele é um candidato 

merecedor de confiança e de votos numa próxima eleição. 

 

4.2 IMAGEM DE JOSÉ SARNEY DE 08 DE JULHO DE 2009 

 

A fotografia correspondente à Figura 11 foi publicada na edição 2120, do dia 08 de 

julho de 2009. A imagem ilustra a reportagem na qual, apenas cinco meses após assumir a 

cadeira de presidente do senado pela terceira vez, José Sarney passa por um momento de 

desgaste político e para escapar do processo de cassação ele recorre a ajuda do então 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O processo foi instaurado no Conselho de 

Ética no Senado para investigar uma série denúncias que envolviam o nome de José Sarney 

com contratos superfaturados, atos secretos, nepotismo e a contratação de funcionários 

fantasmas. 

Na edição 2120 a revista Veja compara a situação política do senador à de seus 

antecessores no Senado:Renan Calheiros (PMDB-AL), Jader Barbalho (PMDB - PA) e 

Antonio Carlos Magalhães (DEM -BA), que renunciaram ao cargo para evitar a cassação dos 

mandatos depois que seus nomes foram envolvidos em denuncias de irregularidades e 

corrupção quando ocuparam o cargo de presidente da instituição. 
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Figura 11: fotografia publicada na página 70, Edição 2120, 

08 de julho de 2009. 

 

Devido a ausência de imagem de fundo e o seu formato, pode-se perceber que a 

fotografia jornalística (FIGURA 11) passou por um reenquadramento, pois segundo Sousa 

(2004, p. 67), esse elemento da linguagem fotográfica permite ao veículo de  comunicação 

“concentrar a atenção do observador no motivo e retirar da imagem elementos que desviem o 

olhar do que é importante”. 

Neste caso a imagem captada em um plano médio mais fechado, ou plano próximo, 

apresenta o senador José Sarney sentado em uma cadeira com a cabeça voltada para baixo e 

numa posição que lhe parece desconfortável. Também é possível perceber que a captação 

fotográfica foi realizada a partir de uma leve mudança no ângulo, num plano picado, também 

conhecido como ponglée, ou seja, de cima para baixo, o que para Sant‟Anna (2008) sugere o 

esmagamento, a inferioridade, a pequenez e a solidão do personagem. 

No momento da captura da fotografia jornalística, o senador  apresenta um semblante 

de alguém resignado, conotando o sentido de derrota. De acordo com Sousa (2004, p. 13) a 

boa fotografia jornalística “consegue evocar o acontecimento representado (ou as pessoas) e a 
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sua atmosfera”. Nesse contexto a escolher essa imagem para ilustrar a reportagem a revista 

transmite ao leitor o mistério que envolve o político e sua trajetória na presidência do Senado.  

Nesse contexto, a revista consegue transmitir a idéia de que José Sarney ainda pensa 

em seguir o mesmo caminho de seus antecessores e renunciar ao cargo de presidente. Assim, 

a cadeira, desenhada por Oscar Niemeyer
11

 para ser ocupada por pessoas que representam um 

dos cargos mais altos da democracia parece não ser confortável nem ergonômica e parece um 

fardo nas costas de José Sarney.  

O senador ocupa o centro da imagem e atrai a atenção do olhar do observador para si, 

pois funciona como o motivo principal. Já a cabeça voltada para baixo, estimula o observador 

a desviar o olhar, em direção dos papéis organizadas sobre a mesa, funcionando assim como o 

segundo foco de atenção, ou seja, o lugar onde o sujeito que observa vai buscar novas 

informações na imagem, compondo assim a organização e hierarquização dos elementos na 

fotografia, significando que o fotojornalista e a revista induzem o leitor/observador a dirigir o 

olhar para pontos pré definidos. 

A partir da pose, elemento conotativo barthesiano, pode-se entender que a fotografia 

foi captada em um momento de derrocada, pela posição que o político adota ao sentar na 

cadeira e pela ligeira inclinação da cabeça para frente, baixando o olhar em sinal de falta de 

esperança. No que diz respeito aos objetos dispostos na imagem cria a idéia de uma pessoa 

ocupada com muito trabalho, questões a resolver e documentos a assinar, pois a caneta e certa 

quantidade de papéis em cima da mesa esperam pela atenção do personagem. Mesmo ficando 

claro o reenquadramento da imagem, na Figura 11, os objetos facilitam a identificação dos 

elementos que constituem a imagem, no caso o político a cadeira e a mesa contextualizam o 

ambiente, nesse caso, onde o político está inserido, que é seu local de trabalho. A revista 

também prima pela produção de uma situação, pois ao reenquadrar a fotografia, destacar as 

expressões faciais e tirando a imagem de fundo, organiza assim um cenário que tenta traduzir 

o momento de derrota do personagem. Mesmo em situação desfavorável José Sarney tenta 

convencer os seus aliados políticos de que todas as denúncias de irregularidades não são 

problemas criados por ele, mas sim pela instituição. Mas o aparente abatimento do político na 

imagem não é em vão, pois com as denúncias surgiram evidências na qual um parente que 

                                                           
11

 Oscar Niemeyer: Considerado um dos nomes mais influentes da Arquitetura Moderna Internacional, entre suas 

obras mais famosas estão o Palácio da alvorada e o Congresso Nacional. 
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morava na Espanha e o mordomo que trabalhava na casa da filha Roseana Sarney recebiam 

um salário de 12 mil reais mensais como funcionário do Senado. 

A partir dessa análise pode-se perceber que a revista tenta transparecer através da 

imagem a real conjuntura do momento de dificuldade política que o senador se encontra, 

buscando assim legitimar sua cobertura jornalística. 

4.3 IMAGEM DE JOSÉ SARNEY DE 29 DE JULHO DE 2009 

 

A fotografia jornalística que corresponde à Figura 12 apresenta José Sarney sentado 

com as mãos tapando parte do rosto. A imagem ilustra a reportagem na qual a revista Veja 

publica trechos de gravações feitas pela Policia Federal com autorização da justiça, onde o 

senador José Sarney negocia um emprego no Senado para o namorado da neta. 

Além das gravações, a revista Veja publica uma reportagem que mostra o possível 

envolvimento de integrantes do PMDB, mesmo partido de José Sarney, em diversos 

escândalos políticos, e nos 43 anos de história, a sigla que foi símbolo de resistência a 

ditadura, agora se tornara em ícone de adesismo
12

 e fisiologismo
13

. 

 

                                                           
12

 Segundo o Dicionário Houaiss (2007) adesismo é o ato de se aderir a coisas novas por oportunismo ou 

ambição pessoa. 
13

 Segundo o Dicionário Houaiss (2007) fisiologismo é conduta ou prática de certos representantes e servidores 

públicos que visa à satisfação de interesses ou vantagens pessoais ou partidários, em detrimento do bem comum 
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Figura 12: Fotografia publicada na página 

68, Edição 2123, 29 de julho de 2009. 

 

O enquadramento da fotografia jornalística (FIGURA 12) foi feito a partir do plano 

médio fechado, o que Sousa (2004) designa como plano próximo. O encosto da cadeira quase 

fecha as laterais e a parte superior da imagem, formando uma espécie de moldura preta em 

torno do senador. A roupa escura também ajuda reforçar a o efeito de escuridão na imagem, a 

incidência de luz que reforça apenas o contorno do encosto da cadeira, as mãos e a cabeça de 

José Sarney num primeiro plano e a faixa dourada que lembra a moldura de um quadro, num 

segundo plano, servindo assim segundo Sousa (2004, p. 72) como “ os elementos que se 

encontram no fundo , tal como aqueles que rodeiam o motivo , em principio contribuirão para 

que a foto seja atribuído um sentido por parte do observador”.  

O plano escolhido pelo fotógrafo e a leve angulação da câmera em relação à 

superfície, caracteriza-se por ser,um plano picado, ou seja, de cima para baixo, diminuindo o 

motivo principal da imagem. Tal particularidade se deve ao fato de que certamente a 

fotografia tenha sido captada por uma lente teleobjetiva
14

.  

De acordo com Sousa (2004), uma das maneiras mais simples de compor uma 

fotografia é colocar o objeto ou pessoa no centro, resultando assim numa imagem equilibrada. 

                                                           
14 As lentes teleobjetivas possuem a distância focal superior a 50 mm. Normalmente são usadas para fotografar 

objetos afastados. Quanto maior a distância focal das teleobjetivas maior capacidade tem a lente de “ir buscar” 

os objetos distantes e de encher com eles o enquadramento. (SOUSA, 2004 p.40e41). 
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Analisando-se pela regra dos terços defendida pelo autor, é possível identificar que o senador 

encontra-se nos dois pólos de atração visual inferiores da imagem.  

Nesse contexto, a imagem de José Sarney sentado, sozinho, com as mãos juntas e 

sobre o rosto, a cabeça curvada sobre o troco e os ombros caídos, pode transmitir ao 

observador um sentimento de tristeza, vergonha e abatimento. Essa posição também é 

reforçada pelo enquadramento apresentado num tom escuro, quase todo preto, passando a  

idéia de que o senador, apesar de  ocupar uma posição importante no cenário político 

brasileiro,  se encontra num momento de melancolia, imerso em preocupações. A faixa 

dourada em segundo plano, nos dois lados da cadeira, pode sugerir que uma das saídas ou até 

mesmo uma luz para esse momento de trevas pode estar num lugar fora da cadeira que está 

sentado. 

Quanto à pose, um dos elementos conotativos barthesianos, e que segundo Sousa 

(2004) são gestos ou expressões que outorgam sentido as imagens, pode-se observar que o 

senador José Sarney está com as mãos unidas num gesto que, para os religiosos, remete a um 

momento de oração. Nesse sentido Almeida (1995, p.100) enfatiza que “mãos unidas significa 

oração [...] cabeça abaixada significa humilhação e auto-depreciação [...] os olhos fechados 

demonstram medo”.  

A imagem repete a abordagem dada à Figura 11, onde a cadeira na qual o senador se 

encontra, embora não seja a mesma, ao mesmo tempo em que representa o objeto na imagem, 

remete a instituição que o político preside, no entanto o tamanho da cadeira em relação ao 

personagem indica que a presidência se tornou um fardo nas costas de José Sarney. 

Portanto, considerando os elementos que permeiam no processo de conotação de 

sentido da fotografia jornalística, pode-se perceber que a revista Veja ao optar por essa 

imagem em relação a outras, procura passar para o seu leitor a idéia de que o senador era um 

dos ou o responsável pela a crise que se abateu no senado em 2009. 
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4.4 IMAGEM DE JOSÉ SARNEY DE 05 DE AGOSTO DE 2009 

 

A fotografia jornalística correspondente à Figura 13, ilustra a matéria publicada pela 

revista Veja onde o presidente do senado José Sarney anuncia sua disposição de entregar o 

cargo para preservar o mandato, escapando assim de um processo de cassação. Em paralelo 

tramitam no Comitê de Ética do Senado quatro processos conta o senador. No entanto, o 

Presidente da Republica Luis Inácio Lula temia que a renuncia do cargo de José Sarney  

poderia trazer sérias conseqüências para o governo do PT, entre elas o fim do compromisso 

prévio de o PMDB, partido de José Sarney,  apoiar a candidatura da ministra Dilma Rousseff 

a Presidência da República em 2010. 

 

 

 

 

Figura 13: Fotografia publicada nas páginas 60 e 61, Edição 2124, 05 de agosto de 2009.  
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Num primeiro momento, observou-se claramente que se trata de uma montagem na 

qual foram utilizadas duas fotografias para gera um sentido a imagem. O enquadramento 

mostra o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na parte inferior esquerda falando 

ao microfone, com os dedos indicadores apontados para cima, ou seja, gesticulando com as 

mãos, o que remete a idéia de que está ele está destacando e complementando informações 

importantes do seu discurso. Na visão de Polito (1990, p. 8), o gesto “dever surgir de tal 

forma natural e espontânea que serve para complementar e conduzir a mensagem sem que o 

auditório o perceba conscientemente”. 

O enquadramento dos personagens Luiz Inácio Lula da Silva e de José Sarney na 

imagem é através o grande plano, no qual se enfatiza particularidades, apresentando assim, 

mais a emoção do que informação. No que se refere à tomada da imagem de Lula, a captura 

foi feita paralelamente a superfície o que, segundo Sousa (2004, p. 68), “oferece uma visão 

objetivante sobre a realidade representada na fotografia”. Enquanto a tomada de imagem do 

senador, foi feita de cima para baixo, mas nesse caso devido a montagem a idéia que a revista 

passa ao observador é de que o presidente do senado José Sarney é maior, detém mais poder 

do que o presidente da República. 

Ao analisar a imagem, através da regra dos terços proposta por Sousa (2004), pode-se 

observar que enquanto o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ocupa apenas um 

dos pontos que formam os pólos de atração visual, o senador José Sarney ocupa dois pontos. 

Essa organização dos elementos causa certo desequilíbrio na imagem e pode conotar a idéia 

de que, o senador é o personagem mais importante e possui mais poder político que o 

Presidente da República.  

Da mesma forma que foi observado na imagem correspondente a (FIGURA 12), pode-

se perceber na Figura 13, que  a iluminação é direcionada apenas para os personagens da 

fotografia, enquanto todo o resto da imagem está envolto por uma escuridão transmitindo 

assim um momento obscuro na política brasileira. 
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4.5 IMAGEM DE JOSÉ SARNEY DE 12 DE AGOSTO DE 2009 

 

A fotografia jornalística correspondente à Figura 14, ilustra a reportagem onde a 

revista Veja aborda a permanência de José Sarney como presidente do Senado, após receber 

apoio político dos senadores com Fernando Collor de Mello (PTB-AL) e Renan Calheiros 

(PMDB-AL). A revista enfatiza também o fato de que os três senadores já foram antigos 

adversários políticos. Em 1990, Sarney passou a faixa de Presidente da República para 

Fernando Collor de Mello, mesmo depois de ter sido humilhado por ele durante a campanha 

eleitoral. Fernando Collor de Mello se referia a José Sarney como corrupto e ladrão. Já em 

1992, Sarney participou do processo de impeachment de Collor, afastado da presidência da 

República justamente por corrupção. Renan Calheiros participou do governo Collor, e mais 

trade denunciou o ex-presidente também por corrupção.  

 

 

 

Figura 14: Fotografia publicada nas páginas 50 e 51.Edição 2125, 12 de  

agosto de 2009. 
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A imagem correspondente a Figura 14 , a exemplo do que foi observado na (FIGURA 

13) se apresenta claramente como uma montagem feita a partir de uma fotografia. O que pode 

ser observado na imagem é o presidente do senado José Sarney (centro) está caminhando ao 

lado dos senadores Renan Calheiros (à esquerda) e Fernando Collor de Mello (à direita).  

A fotografia foi captada em plano médio, o que segundo Sousa (2004, p 68) “relaciona 

os objetos/sujeitos fotográficos, aproximando-se de uma visão objetiva da realidade”. O 

ângulo de tomada dessa fotografia foi feito de baixo para cima, ou seja, através de um plano 

contra picado, que a luz desse autor cria cetra valorização no motivo fotografado. 

Para poder elucidar os diferentes níveis de informação na imagem, vamos partir da 

análise de composição, que, de acordo com Sousa (2004), contribui com a forma mais comum 

de dar equilíbrio e deixar uma fotografia simétrica, é nesse caso colocando o motivo principal 

no centro da imagem. Assim pode-se observar que José Sarney está caminhando ao lado do 

senador Renan Calheiros, porque este posiciona a perna direita um pouco a frente, indicando 

uma ação de movimento. 

As elipses Os círculos ao redor dos três personagens da imagem remetem a um túnel 

do tempo, pois, além de serem adversários políticos de José Sarney, Fernando Collor de 

Mello e Renan Calheiros estiveram envolvidos em escândalos políticos
15

 no passado. Esse 

fato fica mais evidenciado pelas imagens inseridas sobre os senadores, nas quais a capa da 

revista Veja e os jornais Correio Braziliense e Folha de São Paulo, publicaram matérias sobre 

o envolvimento dos políticos em outros escândalos. 

A névoa que envolve os senadores conota ao observador a idéia de que não está claro, 

ou seja, não se tem uma visão total do que pode significar os três sujeitos juntos. Ao mesmo 

tempo o fato de José Sarney estar caminhando no meio dos outros  senadores pode transmitir 

a idéia de que ele está sendo protegido por essas  pessoas.  

Embora Fernando Collor de Mello esteja num primeiro plano e José Sarney aparece 

em um segundo plano, pode se entender que o foco de atenção principal é José Sarney, já que 

                                                           
15

 Fernando Collor de Mello: assumiu a Presidência da República em 1990 e renunciou ao cargo em 1992, antes 

da aprovação do processo de impugnação de mandato por denuncias de corrupção política.  

Renan Calheiros: Foi Presidente do Senado  de 2005 até 2007, renunciou ao cargo, após várias denúncias de 

corrupção.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_presidentes_do_Senado_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renangate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renangate
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ele posicionado bem no centro da foto o ponto aonde as elipses vão formando um funil, 

induzindo o olhar do observador para esse ponto. 

No que se refere à iluminação, é possível notar que a incidência de luminosidade está 

direcionada para os senadores e para as elipses, o que pode dar certa idéia de os sujeitos na 

imagem estão iluminados ou possuem a luz, no sentido de saída para a escuridão que está 

formada ao redor, já que o restante da imagem está totalmente escurecido. 

Percebeu-se nas cinco fotografias analisadas a existência de elementos da linguagem 

fotográfica e do uso de processos de conotação fotográfica barthesianos. Tais elementos e 

processos possuem a propriedade de atribuir sentidos conotativos as imagem, de modo a 

suscitar certas idéias pré estabelecidas ao público leitor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho final de graduação propôs-se a refletir sobre o uso da fotografia 

jornalística pela revista Veja na desconstrução da imagem do senador José Sarney durante a 

crise no Senado Federal em 2009. Nesse sentido, foi possível constatar que o campo político 

assim como os outros campos da sociedade, sofre a interferência e a influência da mídia.  A 

política é uma atividade que possui uma inseparável relação com este meio, tanto no que se 

refere à garantia de visibilidade proporcionada pelos meios de comunicação aos atores 

políticos, como no papel fundamental da mídia na garantia do exercício da cidadania. É 

também, através da importante influência da mídia que muitos políticos tornam-se 

conhecidos, são eleitos, e ao mesmo tempo fiscalizados. 

Neste contexto, tem-se a fotografia como um dos mecanismos amplamente utilizados 

pelos veículos de comunicação impressa, em particular as revistas semanais de informação, 

pois além de ilustrar a notícia ajudam ancorar o texto das matérias jornalísticas. A fotografia é 

o meio que o fotojornalista faz uso para provar que os fatos realmente ocorreram, produzindo 

uma imagem capaz de traduzir ao leitor uma fração de momento da realidade, uma amostra de 

um pequeno recorte do tempo e espaço transformado em imagem. O conteúdo da imagem 

fotográfica sintetiza, expõe e ao mesmo tempo organiza visualmente os fatos para melhor 

informar o leitor. No entanto alguns elementos da linguagem fotográfica: composição, 

enquadramento, planos, iluminação entre outros, podem contribuir para a valorização positiva 

ou negativa dos personagens/ objetos que compõem a imagem.  

 Assim, para melhor compreender o contexto de elaboração da fotografia jornalística e 

de seu uso como meio de informação e produção de sentido, este trabalho utilizou-se de um  

breve levantamento bibliográfico sobre a história da fotografia e sua relação com as revistas 

semanais de informação. Desta forma, pode-se perceber que o jornalismo de revista abrange 

uma parte considerável da população, ficando claro o importante espaço que ele pode ocupar 

como formador de opinião. Por ser uma mídia mais elaborada, a revista pode utilizar um 

tempo maior para produção das suas reportagens, buscando elucidar melhor ao leitor o 

contexto da noticia, enquanto que o jornal e a TV utilizam-se mais do imediatismo, do agora. 

Com relação às análises das fotografias jornalísticas deste trabalho, foi possível 

constatar que todas apresentam partes escuras e de um modo geral remetem a um ambiente de 
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indefinição, com tendência a obscuridade, postulando a leitura do político como uma figura 

envolvida em negócios ilícitos, uma pessoa que age na escuridão, nas sombras, se 

assemelhando a indivíduos que se utilizam do breu da noite para práticas furtivas. 

 Também observamos que as imagens do senador que correspondem as Figuras 10, 11, 

12, 13 possuem pontos em comum, pois a revista optou por publicar fotografias que 

evidenciam a fisionomia de José Sarney, destacando feições de preocupação, angústia e 

insegurança, tais imagens correspondem ao período que eclodiram as denúncias envolvendo o 

político. Nesse sentido, entende-se que tais feições destacadas pela revista transmitem a idéia 

de que um personagem que ocupa um cargo significativo no cenário político nacional está 

totalmente acuado mediante a situação, ao mesmo tempo em que a revista demonstra o seu 

poder ao publicar tais imagens.   

Já a imagem que corresponde a fotografia jornalística da Figura 14 foi editada e 

sobreposta a outra imagem de fundo, afim de ilustrar o momento que o senador José Sarney, 

apesar de ter a imagem abalada pela crise, consegue manter-se no cargo com a ajuda de 

aliados políticos. A fotografia, sinaliza o apoio/envolvimento de políticos que em outras 

ocasiões passaram por situações semelhantes e hoje, ocupam novamente cargos eleitorais 

importantes no cenário político nacional, remetendo a uma reflexão sobre um futuro 

semelhante para José Sarney e sugerindo uma crítica ao sistema.  

Percebeu-se que revista utiliza-se da edição das imagens e de elementos da técnica 

fotográfica para além de ilustrar suas matérias produzir sentido, suscitando reflexões nos seus 

leitores acerca do momento político em questão. A fotografia não é um mero recorte do 

personagem/momento sobre o qual trata a matéria, mas um instrumento capaz de produzir 

sentido para além da matéria escrita. Em alguns casos, a força da imagem jornalística é tão 

expressiva que consegue passar ao leitor/ observador todo o contexto que envolve o momento 

no qual a fotografia foi tirada, sem necessitar do apoio do texto escrito. 

Assim, este trabalho monográfico possibilitou conjecturar que a fotografia jornalística 

não se resume apenas à técnica fotográfica. Ela pode ser entendida e interpretada em sua 

totalidade através de seu conteúdo e significados. 

Analisando–se o caso específico da revista Veja e a crise no Senado em 2009 fica 

evidente o posicionamento da revista. Como evidenciado anteriormente, a mídia e a política 

dependem um do outro para existir, e no que refere-se às imagens  de José Sarney nas edições 
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analisadas, concluiu-se que os elementos informativos das imagens conotam a idéia de que a 

revista reforçou a situação política desfavorável do senador, buscando evidenciar nessas 

fotografias jornalísticas elementos para desqualificar a imagem de José Sarney como político. 

Esse estudo contribuiu na melhor compreensão do uso das fotografias jornalística 

como meio de expressão, de idéias e produção de sentidos, suscitando assim, reflexões a cerca 

da importância da ética e da qualidade da informação para a produção de um jornalismo 

libertador, que possibilite ao seu publico conhecer, refletir e formar suas próprias opiniões a 

sobre os fatos e acontecimentos políticos do país, afim de exercer sua cidadania. 

Salienta-se entretanto a necessidade de novos estudos sobre as temáticas aqui tratadas 

possibilitando ampliar o conhecimento do uso da fotografia na produção de sentidos, por 

meios midiáticos ampliando as discussões acerca de suas implicações na sociedade. 
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