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RESUMO 

 
Este trabalho monográfico busca como principal objetivo compreender quais os 

elementos construtores de sentidos, retratados pela fotografia jornalística, que conotam a 
construção e a desconstrução da imagem de Fernando Collor de Mello nas capas da Revista 
Veja. Para tanto, tornou-se necessário utilizarmos teóricos da Comunicação e da Sociologia, 
que trabalham com conceitos de discurso, fotografia jornalística, fotojornalismo e estratégias 
midiáticas. Este trabalho se pautou pela tentativa de identificarmos os elementos técnicos 
fotográficos, morfológicos e barthesianos que influenciaram na construção de sentidos das 
imagens analisadas da Revista Veja e de que maneira o veículo registrou as expressões de 
Fernando Collor durante a campanha eleitoral e após as eleições. Logo, escolhemos seis 
fotografias publicadas entre os anos de 1989 e 1992 para analisarmos, qualitativamente, os 
momentos registrados pela revista da imagem do personagem Fernando Collor de Mello. 
Assim, percebemos o quanto os meios de comunicação recorrem aos elementos construtores 
de sentidos, já convencionados pelo jornalismo, ao publicar as suas fotografias jornalísticas. 
Tais elementos interessam para o fotojornalismo como alguns dos formadores das estratégias 
midiáticas que chamam a atenção para o registro do fato, ou seja, para a representação 
analógica. 

 

Palavras – chaves: Fotografia jornalística, discurso, construção de sentidos e estratégias 

midiáticas. 

 

ABSTRACT 

 

This monographic work search as main objective to understand which the construction 
elements of directions, portraied for the journalistic photograph, that conotam the construction 
and the desconstrução of the image of Fernando Collor de Mello in the layers of the Magazine 
Sees. For in such a way, one became necessary to use theoreticians of the Communication and 
the Sociology, that work with concepts of speech, journalistic photograph, fotojornalismo and 
midiáticas strategies. This work if pautou for the attempt to indentificarmos the photographic, 
morphologic elements technician and barthesianos that had influenced in the construction of 
sensible of the analyzed images of the Magazine See and how the vehicle after registered the 
expressions of Fernando Collor during the electoral campaign and the elections. Soon, we 
choose six photographs published between the years of 1989 and 1992 to analyze, 
qualitatively, the moments registered for the magazine of the image of the personage 
Fernando Collor de Mello. Thus, we perceive how much the medias appeal to the construction 
elements of directions, already stipulated for the journalism, when publishing its journalistic 
photographs. Such elements interest for the fotojornalismo as some of the formadores of the 
midiáticas strategies that call the attention for the register the fact, or either, for the analogical 
representation. 
 

Keywords: Photo journalism, speech, construction of directions and strategies midiáticas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A fotografia jornalística, como uma movimentadora do discurso do cotidiano através 

de elementos técnicos e específicos, e como um produto do jornalismo, nos reporta aos 

acontecimentos midiáticos, transformando estes momentos em imagens informativas que dão 

suporte à realidade. Cada fotografia é possuidora de uma linguagem própria, formadora do seu 

próprio discurso que abre portas para novas interpretações na sociedade. Assim, temos um 

contexto cultural e imagético onde se desenrolam os discursos dotados de efeitos geradores de 

sentidos, sendo produzidos a partir do que interessa ao jornalismo noticiar e cobrir. 

Dessa forma, mediante ao acontecimento midiático - que é a construção e a 

desconstrução da imagem do ex-presidente Fernando Collor de Mello - o uso de elementos 

técnicos, morfológicos e barthesianos são artifícios característicos das fotografias jornalísticas 

das capas da Revista Veja. Partindo deste pressuposto, este trabalho monográfico objetiva 

compreender e analisar tais elementos discursivos que conotam e representam a ascensão e a 

queda de um personagem político nas capas de Veja. 

Num primeiro momento, julgamos necessário fazermos uma reflexão sobre o conceito, 

a função e o uso dos discursos na mídia, em específico nas imagens fotográficas. Partimos 

para um breve apontamento sobre a evolução da fotografia jornalística e, conseqüentemente, 

do fotojornalismo, enfatizando as suas características específicas e a sua importância nos 

veículos impressos, explicando também os elementos que acrescem sentidos às imagens 

jornalísticas. 

Num segundo momento, nos detemos em questões relacionadas às estratégias 

midiáticas diante da política, sem nos aprofundarmos em contextos sócio-políticos, porém, 

enfatizando a mídia e seu uso pela política e, por sua vez, a política acionada pela mídia. 

Para finalizarmos, como forma de nos aprofundarmos na questão central deste trabalho 

monográfico - a construção e a desconstrução imagética de Fernando Collor de Mello nas 

capas da Revista Veja - fazemos uma análise qualitativa tentando esclarecer a consolidação 

dos discursos e os elementos geradores de sentidos das diferentes imagens que selecionamos, 

retratando como se deu imageticamente a vitória e a derrota do ex-presidente Fernando Collor 

de Mello. 

Então, a relevância desta temática e do referente trabalho monográfico surgiu da 

constatação da importância do texto imagético no contexto jornalístico, e da busca pelo 

entendimento das conotações possíveis no conteúdo das fotografias jornalísticas, dos 
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elementos que fazem refletir o sentido da imagem. Além disso, a construção e a desconstrução 

da imagem do ex-presidente Fernando Collor de Mello é uma marca registrada na história 

política e midiática do país, onde a revista Veja mediou jornalisticamente a vitória do 

personagem frente às eleições e, a sua queda a partir das denúncias de corrupção, dedicando 

várias capas referentes às fases do político. 
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2. METODOLOGIA  

 

Para esta proposta de trabalho monográfico que se apresenta – a construção e a 

desconstrução da imagem de Fernando Collor de Mello nas fotografias jornalísticas das capas 

da Revista Veja – os encaminhamentos metodológicos partiram do levantamento 

bibliográfico, no que se refere aos conceitos de discurso fotográfico, fotografia jornalística, 

construção de sentidos e estratégias midiáticas. O corpus teórico deu suporte para que, num 

segundo momento, fossem extraídos das bibliografias os conceitos mais apropriados para a 

construção do texto monográfico. 

Ao partirmos para o corpus empírico, pesquisamos edições anteriores da Revista Veja 

em acervos e na internet. Foram escolhidas, a partir de critérios qualitativos, as imagens 

fotográficas publicadas nas capas de Veja contendo Fernando Collor de Mello durante a 

campanha presidencial e após a sua eleição para presidente.  Tais imagens foram selecionadas 

a partir do envolvimento dos seus elementos discursivos que melhor indicavam o contexto 

histórico da época, bem como as idéias transmitidas pelo veículo. Assim, remetendo à vitória 

e à queda do governo de Collor (denúncias de irregularidades políticas e, posteriormente, o 

impeachment e a renúncia). 

As análises das fotografias do político foram realizadas, também, a partir de conceitos 

de técnica fotográfica (como enquadramento, composição das imagens, planos, iluminação, 

entre outros), onde foram observadas recorrências nos enquadramentos, diferenças e 

semelhanças dos planos e, de momentos de Collor que foram recortados e produzidos pela 

cobertura fotográfica. Além disso, também foram relevados para as análises elementos 

barthesianos como a pose e, elementos morfológicos como as manchas que também geram 

efeitos de sentidos. 

O estudo das fotografias jornalísticas serviu para a verificação de como se dá a 

construção de sentidos e estratégias a partir de processos conotativos existentes no discurso 

fotojornalístico. Dessa forma, como os elementos técnicos, morfológicos e barthesianos, 

presentes nas fotografias jornalísticas foram utilizados para evidenciarem a construção e a 

desconstrução da imagem de um personagem que se consolidou como um marco na história 

política brasileira. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CAPITULO 1 

 

1. O DISCURSO MIDIÁTICO 

 

1.1. O discurso 

 

Falamos do discurso neste capítulo pela sua importância como informação e agente 

mediador na produção de conhecimento, buscando convencioná-lo como uma linguagem que 

está inserida no cotidiano da ação midiática. A linguagem, como um sistema que capacita os 

pensamentos humanos, molda a comunicação por meio de signos construindo sentidos a serem 

descobertos. Entretanto, não nos deteremos no estudo das unidades sígnicas ou na abordagem 

maciça da semiótica nas caracterizações desse trabalho. O que não nos impede de vermos a 

linguagem como construtora de um sentido decodificável que sempre significa, articula algo 

que lemos, vemos ou ouvimos. 

Dessa forma, o discurso está inserido no texto, utilizando a linguagem para que o 

receptor interprete a sua mensagem, formando conceitos, abrindo portas para novos 

pensamentos e então, as suas características e a sua importância são reconhecidas pela 

sociedade. Para Giane Moliari (2001, p.136), “os discursos são formados pela linguagem 

verbal e outras semióticas com que se constroem os textos, sendo integrantes do contexto 

sócio-histórico e não alguma coisa de caráter puramente instrumental, externa a pressões 

sociais”. 

Assim, o discurso insere-se no contexto social, através da linguagem atrelada aos 

processos semióticos de construção e significação comprovando a versão do emissor, na 

medida em que representa e defende suas idéias.  

Ao falarmos em discurso, temos que levar em conta as suas peculiaridades como 

linguagem verbal e não-verbal. A primeira manifesta-se no discurso oral, podendo ser 

auxiliado por gestos e entonações, ou escrito, lido quantas vezes necessárias e assimilado mais 

facilmente; a segunda, encontramos nos discursos imagéticos dos mais diferentes tipos, sejam 

em charges, cartoons, desenhos, pinturas ou fotografias, através de elementos produtores de 

sentido. No caso da nossa investigação, trabalharemos nos próximos itens com a linguagem 
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discursiva das fotografias jornalísticas na mídia, estudando os seus elementos e, 

posteriormente, realizando análises comparativas. 

A mídia, por sua vez, enquanto produtora de discurso penetra nas relações humanas 

sendo responsável pelos processos de interação e formação cultural, agrega diferentes 

linguagens que se unem para chegar ao produto final, a mensagem midiática. As revistas, 

jornais impressos ou a televisão são exemplos da união de linguagens verbais a não-verbais. 

De caráter informativo e testemunhal, esses meios jornalísticos apropriam-se do processo de 

enunciação1 e das estratégias discursivas construídas nos textos e nas fotografias para emitir as 

informações. Conforme Ferreira (2005, p.22): 

 
A enunciação, que se constrói em torno do enunciador e destinatário, sujeitos 
discursivos, têm um dispositivo que comporta: (1) A “imagem” ou o lugar daquele 
que fala (2) o lugar ou “imagem” daquele a quem a fala é endereçada, e (3) a relação 
entre o enunciador e o destinatário, que é proposto pelo discurso em questão. Através 
do dispositivo de enunciação - da maneira de dizer e não do conteúdo, do enunciado-
proposto por um determinado suporte de imprensa, pode-se analisar as expectativas, 
as motivações dos leitores levados ou não em conta, o posicionamento de um 
determinado suporte em relação à evolução sociocultural, assim como seu 
posicionamento em relação aos demais concorrentes. 

 

Essa colocação permite verificar a necessidade do enunciador conhecer o 

funcionamento da sociedade analisando o reconhecimento e as condições de consumo do seu 

discurso. Então, a análise não se detém apenas na produção da mensagem, ou naquilo que 

temos que desvendar (as conotações, que veremos no último item deste capítulo). Mas, neste 

caso, há de se investigar as pistas encontradas nos grupos sociais e nos veículos concorrentes 

porque vemos que os discursos são formulados não só a partir do sujeito que fala, mas 

também em todo o processo de envolvimento do sujeito com aqueles que recebem a 

mensagem ou que se pretende que receba constituindo-se num trabalho de análise da 

recepção. No nosso caso, nos centraremos no processo de produção do discurso imagético 

envolvendo suas características e seus efeitos para gerar sentidos. 

O processo de análise do discurso, conforme Jorge Pedro Sousa, (2004, p.9) “dá pistas 

sobre as condições sociais de produção dos discursos, sobre as condições comunicacionais 

concretas que originaram e constrangeram os discursos e sobre a relação que os discursos 

estabelecem com a realidade que referem”. Assim, nos jornais impressos, veículo de 

                                                
1 Conforme Fausto (1995, p.111), a enunciação jornalística é a forma pelo qual o profissional se apropria da 
língua para construir sua posição de locutor numa relação enunciativa, visando um outro, a quem este locutor se 
dirige (ou seja, o leitor). 
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referência para este autor, há recursos indispensáveis para a produção de sentidos e o 

convencimento nos discursos. O conteúdo imagético é um dos fatores essenciais para se 

compreender as formações discursivas, estudando antes os seus elementos, para depois 

entendê-los como discurso, ou seja, como partes que se inter-relacionam e que formam uma 

totalidade. 

  Nos dias atuais, devemos pensar, enquanto analistas, não somente na análise do 

discurso verbal. Contudo, há uma ênfase nesta área em função da própria cultura que remete 

uma maior credibilidade ao texto escrito. Ao mesmo tempo, isso é questionável porque a 

imagem é o que primeiro atrai a atenção do leitor. Ao olharmos em jornais diários ou nas 

revistas semanais vemos como os profissionais jogam com os textos e com as imagens, e 

como planejam a diagramação induzindo o leitor a uma determinada leitura.  

Então, a interpretação da imagem, como a interpretação do texto depende também da 

linha editorial de cada veículo atrelada à relação social, cultural e histórica de cada indivíduo. 

Assim, a imagem comunica, informa e esclarece de acordo com as suas qualidades específicas 

constituindo-se num discurso e sustentando discursos verbais. 

As revistas semanais ou mensais, mais especificamente as que disponibilizam de 

maiores recursos e são destinadas aos leitores que detêm maior renda no Brasil, como é o caso 

do nosso veículo de estudo, a Revista Veja2, exploram ainda mais as suas linguagens 

discursivas. Embora sejam utilizadas técnicas elementares e específicas do jornalismo, Veja é 

conhecida pelo uso de adjetivos, figuras de linguagem, por seus apelos sensacionalistas e 

tendenciosos logo nas capas, apresentando também o jogo de cores e ilustrações que resultam 

em efeitos significativos. 

Apresentadas em diversos formatos e direcionadas a públicos distintos, as revistas têm 

objetivos diferentes ao publicar a informação, modificando também a sua estrutura produtiva e 

o seu conteúdo em detrimento da sua periodicidade. Subdivididas em editorias, porém não tão 

diversificadas como as de jornais, elas se salientam quanto à dimensão dos assuntos nas 

matérias e, pela conexão da realidade que constroem juntamente às imagens bem trabalhadas. 

As capas, conteúdo em que focaremos nosso trabalho, por sua vez, tanto das revistas 

como as de jornais, procuram causar impacto ao leitor, na medida em que significam a 

primeira impressão, a embalagem do produto e o fator determinante para a leitura da matéria. 

                                                
2 A revista Veja é considerada a revista de maior circulação no Brasil, com uma tiragem superior a um milhão de 
exemplares, ficando entre as cem mais vendidas no mundo. Incluem-se no seu histórico reportagens marcantes, 
como as denúncias de torturas do Regime Militar, do isolamento do ex-presidente Costa e Silva e do 
impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. 



15 
 

Dessa forma, elas produzem um discurso elaborado a partir de elementos intencionais, que 

através de um jogo de efeitos de sentidos podem formar diversas leituras de uma mesma 

realidade. 

Assim, o título da revista, suas chamadas e suas cores servem para vender suas 

reportagens posicionando os leitores favoravelmente à sua linha ideológica. Não descartamos 

a importância da linguagem verbal, pois a sua união com a linguagem não-verbal constrói uma 

rede de sentidos que constitui o gênero discursivo da revista e, como já foi dito, visando o real 

papel da capa, que é determinar a vendagem do seu conteúdo.  

Vemos que a fotografia jornalística funciona como ponte entre o acontecimento e o 

destinatário disseminando conhecimentos e proporcionando impactos a partir do seu caráter 

inusitado. São inúmeras as discussões sobre a essência fotojornalística em relação às 

intervenções que sofre no processo de formação das suas fotografias. Estas incorporam visões 

de mundo e métodos próprios para fazer circular o seu conteúdo, dotados de sentidos e 

provindos de processos rigorosos de seleção. Conforme Rodrigues (1994, p.125): 
 

A fotografia de imprensa adquiriu, no mundo atual, uma autonomia e um estatuto 
próprios. O estatuto óbvio de testemunho da actualidade representada é acrescido de 
cargas valorativas. Este acréscimo ou este excesso de significações conotadas é, 
antes de mais, o resultado de sua própria seleção, provém do facto de ser esta e não 
outra fotografia qualquer que foi tirada, selecionada e publicada. A fotografia 
jornalística converte por isso o acontecimento fotografável em acontecimento 
notável, em cena emblemática. 

 
Então, o fotojornalismo nos mostra o fragmento da realidade sendo trabalhado 

constantemente, não apenas como um elemento de informação, mas como uma cadeia de 

transformações que acabam por entrelaçar o cotidiano dos indivíduos e guiar os seus 

pensamentos. Assim, as notícias das fotografias de imprensa apresentam-se como resultantes 

de um processo de disputa tornando visível a sua arte de configurar e moldar os 

acontecimentos. 

 

1.2. Fotografia e fotojornalismo: linguagens para a mídia 

  

Foi percorrendo muitos anos para se aperfeiçoar tecnicamente que a fotografia se 

consolidou como um mecanismo indispensável, especialmente para a produção midiática. O 

princípio do processo fotográfico, na primeira metade do século XIX, era realizado a partir de 

chapas revestidas de prata sensibilizadas com o iodeto do mesmo metal. Descoberta por Louis 

Daguerre na Europa e aperfeiçoada, no Brasil, por Hércule Florence, a fotografia surgiu como 
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a imitação mais perfeita da realidade e, também como um privilégio para aqueles que tinham 

acesso a esse meio, na medida em que simbolizava a ruptura com as antigas formas de 

reprodução. 

O método utilizado para fotografar foi sendo aprimorado com o passar dos anos, e com 

isso, permaneciam as críticas vindas de pessoas que temiam a substituição da arte por esse 

novo processo. Assim, alguns teóricos e artistas plásticos tornaram-se os principais 

divergentes em relação à fotografia. 

Com a proliferação das câmeras fotográficas e com a substituição das chapas metálicas 

pelo papel, aumentava-se o gosto das pessoas em tirar suas próprias fotos. Não demorou muito 

para que a fotografia fosse difundida pelo mundo como um produto comercial, artístico, 

cultural colaborando em diversos contextos, como em assuntos políticos, econômicos, 

científicos e, até mesmo, cinematográficos.  

A capacidade mimética da câmera, aliada aos procedimentos mecânicos permitindo 

uma resposta instantânea e automática, fez transcender visões mais amplas sobre a fotografia. 

A ânsia de reproduzir a vida como ela é fez surgir um novo aliado, um novo olhar. Foi o 

fotojornalismo que nasceu como um testemunho do real, utilizando a fotografia para informar, 

observar e retratar a vida humana.  

O fotojornalismo abriu caminhos para que a informação mais completa chegasse até o 

público leitor. Para Sousa (2004, p.43), considerada uma extensão da pintura e substituindo a 

mesma, “a informação fotovisual tinha um lugar assegurado na imprensa. Por isto, as 

aparições esporádicas da fotografia nas páginas dos jornais e revistas, não fizeram mais do que 

abrir caminhos para a informação fotojornalística sistemática e, assim, para uma informação 

mais direta”.  

Dessa forma, as fotografias jornalísticas são, até os dias atuais, as transmissoras do fato 

com clareza, o produto que evidencia as intenções do fotojornalista, impondo-se de forma 

natural e objetiva. Porém, a evolução da câmera fotográfica acentuou a idéia de velocidade e 

de visibilidade permitindo que a sua capacidade mecânica distorcesse os objetos reais através 

de efeitos que visam uma interpretação intencional e direcionada. 

Assim, não desvinculamos as fotografias jornalísticas de suas referências de 

veracidade e realismo, porém, atribuímos a elas o poder icônico3 de registrar algo com o 

                                                
3  A natureza icônica aqui tratada se dá em função de que ela mantém com um determinado objeto uma relação 
de semelhança ou propriedade. Um ícone é uma abstração de algo que é de conhecimento (conforme o contexto 
cultural, ideológico, político, etc.) de quem o produz e apresenta pelo menos um traço em comum com o objeto 
representado. 
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máximo de semelhança, ao mesmo tempo em que consegue recriar, moldar ou reelaborar o 

fragmento do real captado. Conforme Zanirato (2005, p.21), “a fonte jornalística não pode ser 

classificada como um documento falso em si, mas sim como uma construção que pretende ser 

verdadeira”. A fotografia não é o real, mas é dotada de uma perfeição analógica, que é 

utilizada pela mídia como uma testemunha do fato, um análogo da verdade. É explorando esse 

aspecto que o jornalista reconstrói, através das técnicas que funcionam como suportes para os 

discursos, a realidade que chama a atenção do leitor. 

Obviamente, no processo de produção da mensagem fotojornalística, onde a fotografia 

é o centro, não descartamos a importância de outras análises, como o texto que acompanha a 

imagem, as legendas, a paginação, a credibilidade da mídia jornalística que a veicula, e 

também, a subjetividade das construções humanas envolvendo a memória cognitiva do leitor e 

as intenções do veiculo, que parte do jornalista até a direção da empresa. Porém, são estruturas 

que requerem métodos diferenciados de estudo. Os efeitos geradores de sentidos que 

enfatizamos nos remetem a significados que dependem do modo como são interpretados as 

cores, a iluminação, os objetos, a composição, a pose, e outras técnicas que analisaremos 

posteriormente.   

Percebemos, até então, o quanto as fotografias carregam em si à capacidade para 

múltiplas significações e o quanto o uso dos seus recursos transformaram e continuam 

transformando o modo de fazer o jornalismo. Elas passaram a ser indispensáveis na imprensa 

e consideradas tão importantes quanto o texto escrito. Vistas como uma convenção 

profissional, a representação analógica é fundamental para transmitir uma abordagem 

verdadeira dos fatos consolidando, assim, o fotojornalismo como uma produção de fotografias 

informativas e de credibilidade, envolvendo também as ilustrativas e as documentais. Não só 

as fotos, mas as imagens em geral como os gráficos, tabelas e ilustrações reafirmam o efeito 

do real. E diante dessa função testemunhal, é que a fotografia ocupa posição privilegiada, pois 

é tida como um recurso que pode mais facilmente ser relevado como livre da intervenção 

humana. 

Assim, são as características próprias das fotografias que fazem com que elas sejam 

uma das classificações da imagem mais difusas pelo mundo. Vale a pena citar que umas das 

principais atuantes nessa participação incessante da imagem na rotina dos indivíduos são os 

mecanismos da tecnologia, que acabam por tornar a comunicação cada vez mais dinâmica. 

Segundo Gontijo (2005, p.444) “quanto mais se desenvolveram as tecnologias de 

comunicação, mais velozes foram a propagação e as mudanças na sociedade”.  Dessa forma, 
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as novas tecnologias de informação utilizam diferentes formatos para expandir a rede de 

relações e fazer circular rapidamente o discurso comunicacional.  

O mundo da mídia não é mais o mesmo do século passado, onde o público 

simplesmente esperava que as informações fossem desmembradas. As modernas tecnologias 

aguçaram o caráter investigativo das pessoas transformando as noções de tempo e espaço e, 

assim, conservando a idéia de velocidade e globalização através, principalmente, da internet e 

dos meios digitais. 

 No caso das fotografias jornalísticas, podemos considerar que as suas estratégias 

discursivas evoluíram paralelamente às tecnologias. Além da troca acelerada de mensagens, a 

mídia corresponde às expectativas do público ao atuar nas fotografias através de efeitos de 

sentido, caracterizando, também, a comunicação imagética na contemporaneidade. Este 

pressuposto nos auxilia no nosso foco de estudo, a produção da imagem, nos ajudando a 

refletir sobre as constantes transformações a que as fotografias jornalísticas estão sujeitas. 

 

1.3. A fotografia jornalística como suporte discursivo 

 

A mídia serve-se amplamente de imagens, e a fotografia jornalística, enquanto meio de 

comunicação, é uma das mais utilizadas. Ela se impõe como objetiva e natural, tendo a sua 

aparência figurativa como uma estratégia de significação. Assim, a fotografia é impregnada de 

sentidos formando uma linguagem própria, um texto, um discurso. 

Dessa forma, os meios de comunicação, que são mediadores dos acontecimentos e 

organizadores da vida cotidiana, apresentam as fotografias jornalísticas também como textos 

que visam informar e transparecer a realidade, sem se deter apenas em sua estrutura visual, 

mas exigindo uma interpretação do público a que se destina. Essa interpretação articula-se 

entre elementos básicos, os elementos discursivos. 

Além dos principais elementos da produção da linguagem fotojornalística (elementos 

morfológicos, barthesianos, técnicos fotográficos), existem outras várias características 

vinculadas à interpretação da imagem. Ao reconhecermos uma foto, reafirmamos nossas 

crenças e valores que se engendram à formação cultural e aos conhecimentos que temos. 

Conforme Vilches (1993, p.84 apud Zanirato, 2004, p.23) a foto de imprensa mostra-se como 

“uma enciclopédia onde leitores diversos podem buscar significados diversos, de acordo com 

seus interesses”. O autor refere-se a conceitos que partem de fora da imagem e que pertencem 
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ao contexto cognitivo do leitor, ou seja, o receptor faz aflorar as experiências acumuladas em 

sua memória para interpretar a fotografia. 

Assim, a mídia ao informar com imagens, interage com o seu discurso visual nos 

jornais, nas revistas, na internet. Todos esses meios elaboram e organizam estrategicamente 

suas informações de acordo com as peculiaridades de cada um, fazendo com que sejam 

inúmeras as táticas da comunicação utilizando a fotografia jornalística enquanto meio 

discursivo, produtora de sentidos e, conseqüentemente, promotora do posicionamento 

ideológico da empresa.  

Essas táticas, construtoras da linguagem discursiva, ligadas à questão da ideologia e à 

especificidade de cada veículo são pensadas desde a sua captação até a sua edição e 

diagramação encontrando-se em um espaço visual da mídia que busca algo além da 

informação. Então, a realidade em que a foto está inserida depende de escolhas, de estratégias 

de edição, das intenções do meio de comunicação, enfim, dos métodos próprios para a 

produção de sentidos organizados em cada estrutura.   

Obviamente, a mídia acaba por pautar a sociedade, porém, não podemos esquecer que 

esta também molda aquilo que a mídia vai mostrar. E essa relação é a definidora na mediação 

dos discursos específicos, que apresenta o produto e faz com que algumas estratégias sejam 

trabalhadas e outras não. Assim, a comunicação midiática relaciona a mídia, o discurso e a 

informação para atender as expectativas do público consumidor e participar do cotidiano da 

sociedade. 

Já falamos que a mídia se vale de estruturas verbais e não-verbais nos seus processos 

comunicacionais, além dos outros diversos meios em que transitam seus discursos para fazer 

circular a informação e, assim, suas enunciações que giram em torno dos sujeitos discursivos 

e, principalmente, da própria linguagem fotográfica. 

No caso do presente trabalho, evidenciamos a produção dos textos fotográficos, em 

detrimento das suas características e de seus efeitos. Sabemos que a boa fotografia de 

imprensa é aquela que surpreende o leitor, sem perder a clareza e a sua organização espacial. 

Mesmo passando por um processo elaborado de produção, ela apresenta-se na mídia como o 

registro factual transmitindo para o destinatário a idéia de que ele testemunhou o 

acontecimento. Assim, as fotografias jornalísticas são produzidas minuciosamente para 

convencer o público ao trabalhar em função de uma série de elementos discursivos.  

Conforme Zanirato (2004, p.23): 
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Ler uma foto além do que a legenda sugere, implica olhar para a superfície da 
fotografia, relacionar suas cores, seu formato, sua disposição na página do jornal, 
perceber a perspectiva de profundidade, identificar gestos, movimentos, operações 
que se fazem em um aprendizado, que variam conforme a idade e a cultura do leitor. 

 
Dessa forma, são inúmeros os processos utilizados para produzir o discurso, permear a 

identidade do veículo em que o mesmo está inserido e, assim, efetivar as fotografias como um 

mecanismo de significação da mídia. Então, os elementos envolvidos na construção de uma 

fotografia jornalística e que formam os efeitos encontrados nos discursos imagéticos 

dependem de questões técnicas como lentes, planos, enquadramentos, iluminação, 

composição, e do seu uso atrelado à linguagem jornalística e às estratégias midiáticas. 

Além das questões técnicas como mecanismos de produção de sentidos nos discursos 

das fotografias jornalísticas, apresentam-se também os elementos morfológicos e os 

barthesianos responsáveis por essas construções discursivas. 

Os elementos morfológicos são identificados por grão, massa ou mancha, pontos, 

linhas, textura, padrão, cor e configuração. Essas são apenas algumas das possibilidades que 

podem ser utilizadas para insuflar sentidos à mensagem fotográfica. Nesse contexto, Sousa 

(2004, p.82) salienta que “o texto é um elemento imprescindível da mensagem fotográfica”. 

Para o autor, o texto também é um elemento relevante e indispensável servindo para situar 

contextualmente o leitor e informar, analisar e interpretar o acontecimento junto ao conteúdo 

fotográfico. 

Os elementos barthesianos, descritos por Roland Barthes, juntam-se aos elementos 

morfológicos e às técnicas fotográficas para formar um sentido completo. Sobre a questão dos 

elementos barthesianos no discurso fotojornalístico, Sousa (2004, p.80) evidencia:  
 

Roland Barthes (1961) defendia que a fotografia sustenta duas estruturas, uma 
eminantemente denotativa (o analógico fotográfico) não codificada, e uma 
eminantemente conotativa, que suporta um código de natureza sócio-cultural, 
estabelecido através de seis processos principais de conotação (além do texto 
escrito/verbal). Barthes chamou a esta característica da imagem fotográfica o 
paradoxo fotográfico. Dada as características deste livro, não se insistirá nas 
particularidades semióticas da (leitura de) imagem. Todavia, é importante 
referenciar os processos de conotação identificados por Barthes, já que são 
possíveis de ser usados em fotojornalismo quando se pretende outorgar um sentido 
à fotografia. 

 
Assim, os elementos conotativos propostos por Barthes são compreendidos como 

truncagem, pose, objetos, fotogenia, esteticismo, sintaxe e, conforme já foi dito, o texto 

gráfico, considerado fundamental para definir o sentido imagético, ou seja, conforme Barthes 

(2004, p.20) “o texto é uma mensagem parasita, destinada a conotar a imagem”. Dessa forma, 
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os elementos de conotação (os quais escolheremos alguns para contextualizá-los junto com os 

elementos morfológicos, posteriormente, neste trabalho monográfico) impõem significações 

que são elaboradas desde o início do processo de edição e que devem ser desvendadas nas 

mensagens fotográficas. 

O autor explicita a importância do texto verbal para o sentido completo da mensagem 

fotográfica. Contudo, exploramos nessa pesquisa os mecanismos técnicos, os elementos 

morfológicos e barthesianos, já que o nosso objetivo é analisar o processo discursivo, a 

produção de sentidos e os efeitos das fotografias jornalísticas da mídia escolhidas para o 

trabalho, nos detendo ao estudo imagético sem nos aprofundarmos nas legendas, chamadas ou 

nas matérias dos veículos de comunicação.  

Neste contexto, encontramos os mais variados discursos midiáticos na própria 

organização, edição e diagramação das fotografias jornalísticas e no espaço geográfico que 

elas ocupam no jornal, na utilização dos processos fotográficos coloridos ou preto e branco a 

partir do enquadramento de melhor destaque, nas poses, nos gestos, nas estéticas e outras 

técnicas organizadas nas páginas da mídia impressa. São atribuições do subeditor da página, 

do editor-chefe, do editor de fotografia, ou de outro responsável selecionar e decidir que 

fotografias publicarem na capa ou no espaço interno da edição do dia seguinte e, assim, 

responsabilizando-se também pela correspondência e pelo impacto vindo dos leitores. 

Dessa forma, percebemos que os discursos midiáticos, através das fotografias 

jornalísticas, são dotados amplamente de processos conotativos e estratégicos que geram 

sentidos múltiplos às imagens informativas. No último capítulo, veremos como esses 

elementos promovem sentidos na construção da imagem de um político a partir de um 

contexto fragmentado inserido na história do país. Logo, as questões técnicas que envolvem a 

produção da imagem são determinantes na formação de conceitos e atitudes, e também, no 

sucesso ou na queda de um personagem. 

 

 1.4. Os construtores do discurso na imagem fotográfica 

 

Ao tentarmos compreender a constituição do espaço onde o discurso se apresenta, no 

qual a imagem faz parte, julgamos imprescindível a realização de uma análise descritiva e 

interpretativa dos elementos técnicos, morfológicos e barthesianos que utilizaremos, 

posteriormente, para analisar as fotografias das capas da revista Veja. Evidenciamos tais 

elementos a partir da técnica da fotografia em função de sua missão de informar e expressar 
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através do seu uso na imprensa (no quadro fotográfico, nas poses, lentes e respectivos efeitos, 

etc.), levando em conta que a fotografia está relacionada ao caráter denotativo, o análogo 

fotográfico e, também ao caráter conotativo, que estrutura nas suas mensagens elementos 

socioculturais.  

O embasamento para caracterizarmos os elementos trabalhados parte dos teóricos: 

Roland Barthes, escritor, semiólogo e crítico-literário, nascido em Cherboug, na Normandia, e 

que fundamenta a questão conotativa fotográfica como paradoxo fotográfico; e Jorge Pedro 

Sousa, professor da Universidade de Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal, autor 

de vários livros relacionados ao fotojornalismo. E, para conceituarmos os tipos de lentes, 

levamos em conta, principalmente, as descrições de Busselle, no seu livro Tudo sobre 

fotografia.  

Desta forma, conceituamos os elementos técnicos que trabalharemos no ultimo 

capitulo do presente trabalho. 

Enquadramento: o enquadramento é um elemento pessoal relacionado ao fotógrafo, 

correspondendo ao espaço visível que o profissional pretende mostrar e enfatizar. Cada 

fotografia tem a sua proposta de enquadramento, relativa à idéia que se quer transmitir. Cortes 

significativos e repentinos em objetos ou lugares também podem esconder aspectos a serem 

refletidos pelo observador, assim como o enquadramento pode concentrar- se em apenas 

algum elemento, desfocando outro considerado menos importante. 

Composição: é a organização do quadro fotográfico, extremamente significativo e 

importante, engloba amplas características a partir das cores, da luz, dos ângulos, dos objetos 

e outros. Assim, obtendo todos esses elementos predispostos e organizados na fotografia 

resultando numa única idéia e visando a atenção do público formamos o conceito de 

composição. Ao utilizarmos coerentemente as possibilidades que a composição proporciona 

obtemos o sucesso desejado. Segundo Sousa (2004, p.82):  
 

A forma mais comum de compor uma fotografia é colocar o motivo no centro. É 
uma forma de composição que resulta com motivos simétricos e que cria, 
normalmente, uma imagem repousante e equilibrada. Todavia, é importante 
distinguir o centro visual do centro geométrico de uma fotografia.  

 
O olhar de todo observador tende a ser chamado pelo centro visual, que se situa acima 

do centro geométrico. Uma das melhores maneiras para descobrirmos o lugar ideal para se 

colocar um tema, de maneira que atraia ainda mais a atenção do observador é através da regra 

dos terços, que se resume na divisão da imagem em terços verticais e horizontais totalizando 



23 
 

retângulos menores. Os pontos de cruzamentos dessas linhas indicam o melhor local para a 

atração visual. Nesse contexto, há outra série de características aliadas à composição como a 

desvalorização de detalhes que não acrescentam ao centro de interesse, uma composição 

simples, um espaço vazio a frente, um objeto ou pessoa em movimento, etc. 

Plano: é a unidade onde o enquadramento se encontra e que determina a distância focal 

da câmera em relação ao tema fotografado. O enquadramento desenvolve-se em diferentes 

planos, que variam de acordo com a posição ocupada pelo ambiente e pela figura humana. 

Assim, podemos obter planos distintos na mesma fotografia em função das distâncias do 

aparelho fotográfico e da narrativa intencional do próprio plano.  

No primeiro plano, encontramos o assunto principal, que se situa mais próximo da 

câmera. Normalmente, os planos unem-se a outros elementos para fazer com que a narrativa 

da imagem funcione. Quanto às diferenças dos planos temos o grande plano geral, onde o 

sujeito preenche o menor espaço do quadro e o ambiente é o elemento mais valorizado 

enfatizando o seu valor descritivo e suas qualidades.  

No grande plano, o quadro passa a ser dividido entre o sujeito e o ambiente, 

explorando aspectos qualitativos tanto do homem quanto do espaço geográfico. Dessa forma, 

são caracterizados por planos mais abertos e de grande importância informativa.  

 Ao enfatizarmos a figura humana, temos o plano médio, percebido num 

enquadramento onde o sujeito ocupa todo o quadro, são valorizados o sujeito e a ação. Num 

plano médio mais aberto, chamado também de plano americano, vemos um corte na altura dos 

joelhos da pessoa fotografada. No plano médio mais fechado, percebemos o corte na altura do 

busto, e assim, destacando mais o seu semblante e a sua fisionomia. 

Segundo Sousa (2004, p.78) “é preciso tomar em consideração os ângulos de tomada 

de imagem, ou seja, o ângulo que a máquina fotográfica forma com a superfície”. Assim, no 

chamado plano normal, a tomada da imagem conclui-se paralela com a superfície, oferecendo 

uma visão mais objetiva. No plano plongé ou picado, a tomada da imagem conclui-se de cima 

para baixo, transmitindo a sensação de desvalorização do tema fotografado. E no plano contra- 

plongé ou contrapicado, a tomada forma-se de baixo para cima, valorizando o tema 

fotografado. 

Lentes: Antes de falarmos sobre os tipos de lentes, torna-se relevante definirmos a sua 

estrutura. Uma lente é formada basicamente pelo corpo, constituído por metal ou outro 

material de boa resistência, que protege os elementos internos; os cristais, que é a própria lente 

e o elemento ótico da estrutura.  
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Para compreendermos também as características elementares e a classificação das 

lentes, pontuamos a distância focal. Esta é a distância que se situa no interior da câmera, entre 

o centro ótico da lente e a película fotográfica. O foco, propriamente dito, é determinado pelo 

fotógrafo. É ele que escolhe qual a área que será valorizada, podendo ser também 

parcialmente focada ou totalmente fora de foco. A extensão do campo focado pelo fotógrafo é 

o que determina a profundidade de campo, ou seja, a perda da definição de uma área entende-

se pela perda de foco, que se dá à medida que se afasta da zona de profundidade de campo. 

Assim, em termos básicos, a profundidade de campo é considerada a área nítida da imagem. 

As lentes grande-angulares, de distância focal de 8 a 35 mm, proporcionam um amplo 

ângulo de visão e são ideais para registrar áreas extensas em curtas distâncias. Assim, elas 

apresentam uma grande profundidade de campo, mesmo com uma abertura pequena do 

diafragma, valorizando, ao deixar focado, tanto o primeiro plano quanto um plano muito 

distante. São recomendadas para tomadas panorâmicas ou imagens a pouca distância. Suas 

características óticas específicas podem fazer com que as imagens sofram distorções nas 

linhas horizontais e verticais. 

A lente padrão ou normal tem distância focal de 40 a 60 mm, sendo a lente que produz 

a imagem mais próxima do olho humano. Pela sua naturalidade, é ideal para fotografar 

retratos e paisagens. 

As lentes teleobjetivas apresentam grande distância focal, acima de 80mm. Elas se 

diferenciam das grande-angulares, pois abrangem uma reduzida profundidade de campo, 

oferecendo imagens sem distorções, o que permite ao fotojornalista trabalhar a distância. 

Assim, elas são consideradas ideais para fotos de esportes. 

As lentes zoom são objetivas que variam a distância focal, sem alterações no foco. Elas 

permitem a movimentação de alguns de seus elementos proporcionando uma diversidade de 

enquadramentos. São lentes práticas, porém menos luminosas, menos leves, e exigem uma 

nova focalização a cada mudança da distância focal.  

Sobre os elementos morfológicos e barthesianos, existem vários deles responsáveis por 

conotar sentidos fotográficos. Destacamos aqui os que utilizaremos nas descrições imagéticas.  

Elementos morfológicos:  

Os “grãos” são originados dos sais de prata das fotografias tradicionais expostos à luz.  

O que faz as fotografias serem granulosas é exatamente essa sensibilidade à luz, que é também 
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diretamente proporcional ao valor de ASA/ISO4. Dessa forma, um filme com maior ASA/ISO, 

proporciona um grão mais grosso, melhor representando a idéia pretendida na fotografia. Um 

conjunto de grãos quase iguais corresponde à “mancha”, ou seja, a regiões da imagem que 

apresentam as mesmas tonalidades. 

Temos também, como elemento morfológico, o “ponto”, ou seja, uma pessoa ou um 

objeto fotografado isoladamente em um fundo neutro é um ponto. Assim, várias pessoas 

fotografadas ou objetos semelhantes dispostos juntos constituem vários pontos formando uma 

“linha” implícita, que conduz o olhar do observador à imagem. Essas são linhas que 

apresentam efeitos diversos e não enxergamos diretamente, como as linhas verticais de um 

prédio ou as oblíquas de um atleta. Mas também temos as explícitas como uma corda, ou um 

muro. 

A “textura” e a “cor” são elementos citados por Sousa (2004, p.74) como “agentes 

geradores de sentidos que expressam sensações a partir de metáforas”. Então, uma árvore com 

um tronco de textura lisa, pode ser usada para simbolizar vitalidade. No caso do uso das cores, 

elas exploram idéias como a frieza e a tristeza, através do preto, ou a harmonia e felicidade, 

através do amarelo, azul marinho, e assim por diante. Dessa forma, a cor e a textura sempre 

remetem a uma lembrança ou a uma comparação para causar a emoção pretendida. 

Elementos barthesianos: 

Sobre esses elementos podemos dizer que os mais utilizados são a “truncagem”, a 

“pose” e a “fotogenia”. Contudo, no presente trabalho, há um destaque da “pose” nas 

fotografias jornalísticas analisadas.   

O primeiro consiste na introdução de outros elementos ou na modificação das 

características da fotografia. Como exemplo, percebemos na combinação de duas imagens, 

onde uma delas pode não ser original do momento fotografado, mas unida para transmitir uma 

idéia. São vistas, principalmente, na fotografia publicitária. A segunda é um dos meios mais 

comuns para outorgar um sentido. São encenações, movimentos propositais que facilitam a 

transmissão do pensamento e as intenções do fotógrafo e do fotografado. O terceiro elemento 

nos remete ao “embelezamento” da imagem, que são proporcionados através das técnicas de 

impressão, processamento e iluminação. Segundo Sousa (2004, p.85) “a utilização de luz 

indireta a partir do flash, por reflexão, é uma técnica susceptível de favorecer a imagem dos 

                                                
4 ASA/ISO OU DIN são as nomenclaturas para a sensibilidade/luz que os pixels ou sais de prata trabalham para 
registrar a luz 
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sujeitos fotografados, enquadrando-se, portanto, no processo de conotação de imagem que 

Barthes designou por fotogenia”. 

Dessa forma, todas essas características demonstram a capacidade que as fotografias 

possuem de produzir sentidos a partir de procedimentos técnicos que facilitam tais 

construções. Elas formam a base para a metodologia específica desta monografia justificando 

escolhas e favorecendo o entendimento das nossas próximas análises fotográficas. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS E POLÍTICA: O DISCURSO DE VEJA NA ERA 

COLLOR 

 

2.1. Sobre as estratégias midiáticas no jornalismo impresso: a estruturação do discurso na 

mídia 

 

Os sujeitos se comunicam porque necessitam relacionarem-se uns com os outros. 

Através dessa necessidade de comunicação, o emissor da mensagem precisa mostrar a 

relevância do que diz e a verdade movimentada nesse discurso. Partindo deste pressuposto, a 

comunicação5 é um termo que pode ser conceituado de diversas maneiras e áreas de 

conhecimento e, assim, pode ser vista e utilizada de várias formas. 

Tão complexo quanto definirmos o conceito de comunicação, é delimitarmos este 

conceito em sua extensão midiática. Na contemporaneidade, a dificuldade dessa definição é 

proporcional ao crescimento da inserção da mídia na sociedade e, então, à compreensão do 

seu lugar no meio público. Não podemos ignorar o papel complexo da mídia ao mediar os 

fatos elaborando estratégias que se engendram ao cotidiano dos indivíduos e, ao apontarmos 

tais estratégias que se estabelecem em efeitos discursivos, na produção de significações e 

sentidos e na instituição que agencia a vida dos indivíduos, melhor conceituamos a 

comunicação midiática.  

Assim, conforme Sodré (2002, p.34) “é a própria ação ampla da mídia na sociedade 

que caracteriza a comunicação midiática, ao que chamamos de midiatização da sociedade”. 

Ou seja, a mídia orienta os indivíduos ao lugar da fala, ao que olhar, ao que ler e como 

interpretar. 

Dessa forma, a comunicação midiática elabora e transforma cada vez mais seus 

discursos, utiliza as novas mídias da contemporaneidade e dos velhos meios de comunicação 

                                                
5 Os teóricos da comunicação refletem a prática comunicativa de maneiras distintas. De um modo geral, o 
modelo de comunicação básico é de Shanon e Weaver que estabelece que a comunicação seja um processo de 
emissão, transmissão e recepção de mensagens, onde a partir do momento em que temos uma informação 
transmitida de um emissor para um receptor, temos um ato de comunicação. Alguns autores acrescentam ainda, 
que para uma comunicação se efetivar, realmente, é necessário acontecer o feedback, o retorno. 
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como suporte para veicular os fatos, acontecimentos e as informações. Rubim (1994, p.67) 

assevera que: 
 

A comunicação midiática deixa transparecer de imediato sua mutação fundante: de 
mera intermediária, a comunicação, agora conformada como media, plasma-se 
como produção e divulgação (é óbvio) sociais de bens simbólicos; como 
“falante/fala” acerca da sociedade; como fabricadora de (inter)mediações; onde e 
quando os discursos sociais são reproduzidos, isto é, produzidos novamente pelos 
media, através do acionamento de gramática e do olhar determinados, e 
reproduzidos tecnicamente em números sempre mais fantásticos e alucinantes. 

 
Sendo assim, os meios onde circulam os discursos, no caso deste trabalho, os produtos 

jornalísticos impressos, têm linguagens, formatos e modos específicos para fazer 

circular/divulgar os textos comunicacionais. Dessa forma, podemos apontar como estratégias 

midiáticas, a organização editorial das capas dos jornais e revistas, o agendamento das mídias 

e dos campos sociais, a composição discursiva visual da estrutura de um produto midiático, a 

articulação e aproximação das manchetes e das matérias nas capas, a organização e edição das 

imagens fotográficas, enfim, todas as articulações e meios onde a mídia enuncia.  

Dessa forma, podemos concordar com Rodrigues (1990, p.109), quando evidencia, 

especialmente com relação ao discurso imagético, que: 
 

 É aliás, através do grafismo que a retórica discursiva  se abre a recursos semióticos 
extralinguísticos, com particular relevo para a imagética. Dos recursos da imagética, 
os títulos utilizam, sobretudo, o material fotográfico, a disposição gráfica da 
mancha da página, o cromatismo, a disposição dos grafemas, o design topográfico 
da paginação. 

 
No domínio que nos interessa aqui, da fotografia do jornalismo impresso como meio 

discursivo e os elementos que nela se compõem para poder denotar a construção e a 

desconstrução de uma imagem, pode-se evidenciar que esta é também uma das estratégias 

utilizadas pela mídia, como foi afirmado anteriormente. As fotografias jornalísticas 

trabalhadas pela ação midiática são elementos, entre tantos, que também fazem circular as 

estratégias, constituindo-se em discursos jornalísticos que são produzidos na busca de um 

vínculo com o receptor, que aceita ou não as regras dessa estratégia. 

No jornalismo impresso, há fronteiras entre os diferentes segmentos que se chamam 

editorias, cujas seções dividem-se pelos assuntos abordados, pela linguagem, recursos gráficos 

empregados, e outros elementos técnicos e específicos. De acordo com as peculiaridades de 

cada editoria, os prenunciadores do discurso, constituem textos peculiares para cada campo, 

seja ele político ou artístico, religioso ou econômico. O autor Eliseo Véron, (1989, p.132) 
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afirma que “quem diz enunciação, diz escolha, não existe estratégia enunciativa se o emissor 

do discurso não fizer escolha entre as diferentes maneiras de exprimir um mesmo enunciado”.  

Tendo em vista a mídia impressa como um espaço de visibilidade, mediadora de 

sentidos e construtora de opiniões através da leitura, e a fotografia jornalística como um 

suporte discursivo de informação visual, portadora de uma mensagem que representa a vida e 

o factual, percebemos a importância dessa condensação para a formação do sentido completo 

do discurso e de uma leitura imbuída de valores e significações. É importante ressaltar que é 

esse valor da fotografia jornalística, meio discursivo e agenciador de sentidos, que fez com 

que a mesma tomasse um lugar importante enquanto recurso da estratégia enunciativa 

midiática, tornando-se indispensável para os jornais e revistas. 

Nas últimas décadas, percebe-se o aumento de investimento na emoção, 

principalmente visual, com ênfase no brilho da “embalagem” do produto, ou seja, nas capas 

das revistas semanais jornalísticas e dos jornais diários. Assim, a estética fotográfica 

acompanhada dos processos tecnológicos mais recentes contribuiu como uma das estratégias 

enunciadoras inter-relacionadas aos outros mecanismos de produção de sentidos e como 

organização dos elementos agenciadores entre a mídia e os outros campos sociais. 

São exatamente estas especificidades dos formatos, das estruturas editoriais, das 

edições e da estruturação dos meios midiáticos de cada revista é que fazem o diferencial frente 

aos seus concorrentes e a manutenção no contrato de leitura proposto pela ação midiática da 

contemporaneidade da sociedade. Verón (2004, p.219) especifica que “revistas que cobrem 

mais ou menos os mesmos temas, isto é, dificilmente distinguíveis quanto a seu conteúdo, 

podem revelar-se muito diferentes umas das outras no plano do contrato de leitura”. Dessa 

forma, as revistas podem partilhar um conjunto de leitores de perfis sócio-culturais 

semelhantes, e levarem até esses leitores assuntos também semelhantes. Porém, o que faz a 

diferença é a forma como são ditas tais informações, construindo assim, um contrato de 

leitura, ou seja, um vínculo entre o veículo e seu leitor, entre a mídia e a sociedade, entre os 

campos sociais e a midiatização dos mesmos. Fato que pode ser verificado no tratamento dado 

à construção e à desconstrução da imagem de Fernando Collor de Melo nos períodos de seu 

apogeu e declínio no campo político hegemônico brasileiro, e que será analisado a partir das 

capas da Revista Veja no próximo capítulo deste trabalho monográfico. 

Assim, pode-se entender o complexo campo de atuação e, portanto, de conceituação da 

comunicação midiática. Entretanto, podemos demonstrar o quanto está inserido, que lugar 

ocupa e quais os mecanismos que utiliza para organizar os discursos, os textos midiáticos e o 
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que faz para, a partir destes discursos, organizar a vida das sociedades, seus modos de ver, 

entender e assimilar os conteúdos dos produtos, por exemplo, jornalísticos na 

contemporaneidade dos indivíduos e dos campos sociais. 

 

 

2.2. Mídia jornalística impressa e política 

 

Os estudos sobre a comunicação contemporânea apontaram no Brasil nos anos 70. 

Porém, não podemos dizer que isso aconteceu também com a comunicação e a política. As 

investigações sobre esta temática resultaram em diferentes vertentes de estudos, de acordo 

com a ampliação dos espaços democráticos, que surgiram apenas na década de 80. Alguns 

acontecimentos históricos e marcantes colaboraram para as transformações desse estudo. A 

campanha pelas “Diretas Já” (1984), retrato da luta pela abertura política e pela democracia, e 

o fim da ditadura (1985) esboçaram uma política em transição e movimentaram novas 

questões a serem ambientadas pela mídia. Não esqueçamos que algumas das principais 

reflexões foram potencializadas a partir do primeiro governante eleito democraticamente e do 

seu contexto histórico, Fernando Collor de Mello, que também simbolizou o enlace mais 

moderno entre mídia e política. 

São incontáveis os estudos no âmbito da comunicação e da política, que se 

modificaram em decorrência dos diversos cenários eleitorais e dos acontecimentos marcantes 

no Brasil e no mundo. Contudo, enfocamos aqui a utilização, na contemporaneidade, da mídia 

pela política e vice-versa. Ou seja, a mídia se vale da política para agendar suas pautas e, a 

política (em especial os atores políticos), se vale da mídia para ser reconhecida, legitimada e 

aparecer no cenário social. 

A mídia, como um componente indispensável da vida política, auxilia na construção da 

imagem de agentes políticos, enfatizando mais do que nunca, suas peculiaridades, além de 

ampliar os seus discursos publicamente, tornando-os reconhecíveis aos olhos dos indivíduos. 

Assim, a política incorpora a comunicação para tornar-se realmente pública, e para fazer parte 

da realidade do eleitorado mediando às disputas eleitorais e os segmentos sociais. Weltman 

(2004, p.130) enfatiza que: 
 

A mídia é hoje a instituição mais decisiva para a qualidade do exercício da 
cidadania no Brasil redemocratizado. Ela impõe suas coordenadas e linguagens 
específicas sobre as estratégias para os principais elementos simbólicos e cognitivos 
para a escolha do eleitor; forja-conscientemente ou não, deliberadamente ou não- 
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consensos sobre a pauta política e institucional; define de um modo ou de outro a 
agenda pública, dos seus termos mais gerais a alguns dos mais específicos. Defende 
o consumidor, julga a justiça, denuncia a corrupção, expõe a fraude. 

 
Então, a mídia passa a ser a referência, o suporte para delinearmos o certo e o errado 

politicamente, a partir das definições sobre o que deve ser visto, ouvido e assimilado, 

pontuando-se como uma esfera de representação política. Através do conjunto midiático, a 

política expõe seus discursos dotados de interpelação, confiança e identidade construindo a 

figura de sujeitos que almejam o poder. É importante ressaltar que, firma-se nesse contexto, a 

importância do uso da imagem através da mídia fazendo com que a fotografia, muitas vezes, 

seja decisiva na prática política tomando o lugar do texto para consolidar opiniões. 

O fator inegável que estabelece a mídia como o principal campo social para a política 

consolida-se no seu poder de agenda e dos seus efeitos no campo político. Isso acontece na 

medida em que a mesma seleciona, hierarquiza e enquadra acontecimentos, formando e 

estruturando, assim, a opinião pública. Esse processo midiático de valorizar determinados 

acontecimentos e ignorar outros, estabelecendo o que chegará aos olhos do público, e 

representar a realidade, faz com que ao atores políticos procurem compatibilizar a sua agenda 

com a agenda midiática. Assim, a política explicita os seus discursos e as suas argumentações 

em busca do poder a partir dos meios de comunicação.  

A imprensa, de acordo com a teoria do agendamento6, informa o público obtendo 

papel de grande referência na realidade dos acontecimentos. No entanto, os meios de 

comunicação incorporam características produtivas internas que influenciam todo o processo 

de construção. Pena (2006, p.130) diz que: 
  

Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas precisam 
colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas práticas 
unificadas na produção de notícias. É dessas práticas que se preocupa a teoria do 
newsmaking. 

 
Uma das práticas jornalísticas imprescindíveis relevadas pelo autor é a noticiabilidade. 

É ela que estabelece as limitações e os critérios a serem relevados para que uma notícia se 

sobressaia desvalorizando outra. Dessa forma, são os valores-notícias que fazem tornar 

público um acontecimento a partir da relevância deste ou da importância do personagem 

exposto. Assim, os valores que remetemos à produção jornalística dependem de uma série de 

elementos refletidos entre repórteres, pauteiros, editores, fotógrafos. 

                                                
6 Os pressupostos da Teoria do Agendamento ou Newsmaking foram sistematizados por autores como Mauro 
Wolf e Nélson Traquina, que levam em consideração critérios de noticiabilidade como o factual, o interesse 
público, as imagens, as novidades, o número de personagens envolvidos no fato, entre outros.  
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A produção da notícia está relacionada com a rotina da equipe e com o planejamento a 

que ela deve se submeter. Então, não é apenas a intenção pessoal do jornalista que faz com 

que determinado fato torne-se público, mas também depende das imposições da produção 

jornalística como o tempo para o fechamento do veículo e a escolha da figura mais visível e 

representativa, como um dos critérios de noticiabilidade. Para Pena (2006, p.130), “as lógicas 

internas das rotinas produtivas alertam para a possibilidade de uma distorção inconsciente, 

vinculada às rotinas de produção e aos valores com os colegas e interiorizados pela cultura 

profissional”. Contudo, não queremos dizer que o jornalista não tem autonomia para tornar 

possível o reconhecimento de um acontecimento, porém, existem outras imposições neste 

processo que devem ser levadas em conta, como a estrutura ideológica da empresa, a linha 

editorial, as escolhas, as edições, ou seja, as estratégias midiáticas do veículo. 

Como vemos, se a mídia através de suas equipes não mostrar o acontecimento e o ator 

político, esse ator não será valorizado no mundo em que os cidadãos utilizam para adquirirem 

informação e definir seus governantes.  Neste contexto, a política necessita cada vez mais 

fazer parte dos meios de comunicação para expor as suas opiniões que serão estabelecidas a 

partir da seleção dos acontecimentos, da construção da edição, confirmando o seu importante 

papel de configurar a realidade social. Para Liedtke (2007, p.4): 
 
Percebe-se que o efeito de agenda é potencializado a partir da mídia, sendo pouco 
eficientes tentativas de agendamento partindo da população em direção aos 
jornalistas. Porém, em se tratando de agentes governamentais, essa possibilidade 
tende a ser mais interativa, uma vez que as ações de governo- que interferem na 
vida coletiva- dependem dos meios de comunicação massivos como principais 
mediadores no relacionamento com a população, difundindo as mensagens de 
interesse público, ou mesmo disputando a hegemonia ou buscando o consenso 
político entre os diversos segmentos sociais. 

 
 

Portanto, a maior parte das práticas políticas reflete a busca por espaço nos meios de 

comunicação. Tendo em vista as autoridades políticas engendradas às suas funções públicas, e 

a mídia, como meio disputado para a visibilidade dos atores políticos, podemos refletir que há 

uma dependência entre esses dois campos: mídia e política. A imprensa impõe sua agenda aos 

políticos. Estes, por sua vez, adequam os seus espaços e os seus discursos para da mídia 

fazerem parte, em função do lugar de visibilidade viabilizado pela estrutura, pela estratégia e 

pela atuação midiática na sociedade contemporânea, bem como oferecer material que à mídia 

interessa focar. É o que Liedtke (2007, p.10) estabelece como uma “relação de troca” entre os 

dois campos. 
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Assim, a mídia estabelece a função de legitimadora do discurso jornalístico em função 

de seu lugar de credibilidade dado pela sociedade que se vale dela para se firmar no contexto 

social. Mas que também à ela (mídia), oferece material para suas pautas, suas manchetes, suas 

colunas, capas e páginas diárias e semanais: realidades construídas a partir de interesses, 

estruturas, edições e organizações discursivas. 

 

2.3. As estratégias midiáticas discursivas das capas de Veja na Era Collor 

 

No ano de 1968 surgiu, em plena ditadura, a revista que viria a ser a de maior 

circulação no país e o retrato da notabilidade perante aos acontecimentos marcantes da história 

brasileira: a Revista Veja, da Editora Abril. Porém, ela só começou a ter sucesso em 1974, 

após o término da censura e após profunda mudança editorial, consolidando-se como uma 

revista “liberal”, a favor do sistema capitalista e voltada para os empresários de destaque do 

cenário brasileiro e das multinacionais.  

A partir de temas nacionais e mundiais abrangendo dimensões políticas, culturais, 

comportamentais, econômicas e sociais, a revista também é contemplada com seções fixas de 

cinema, literatura e música, sem deixar de dar notoriedade para assuntos como tecnologia e 

religião. A sua constante busca pelos fatos atuais acompanhados do seu caráter impactual, 

fazem de Veja a revista brasileira mais procurada no Brasil e no mundo, sendo lida por um 

total de 4,5 milhões de pessoas, segundo dados publicados em artigo do Intercom de 2002. 

A Revista Veja como uma revista semanal de informação impressa apela para o senso 

estético e para o seu aperfeiçoamento imagético, o que alicerça a subjetividade do seu discurso 

supervalorizando o texto da fotografia jornalística, em detrimento do texto verbal, 

principalmente nas capas. Rocha (2001, p.5) salienta que as chamadas da Revista Veja 

possuem “uma convergência entre publicidade e informação, o que acaba por exercer um 

poder de sedução sobre o público consumidor”. Fugindo dos gêneros mais textuais, como da 

antiga foto-magazine, a revista busca mostrar ao público, explorando o uso de fotografias 

jornalísticas, a convenção de seu papel como presença constante nos principais 

acontecimentos da atualidade, trazendo principalmente, o aprofundamento dos embates 

políticos do cotidiano e os debates econômicos. 

Em função da sua grande tiragem e do seu crescimento como veículo que seduz e 

chama atenção a partir de seu discurso notável e dos valores-notícias, por sua linha editorial, 

suas estratégias midiáticas e seus processos discursivos, definindo o que é de interesse 
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público, Veja amplia o seu leque de formadores de opiniões entre as classes. Esse papel de 

Veja como importante fonte jornalística e como motivadora das estratégias de cobertura de 

imprensa foi marcante no contexto político presidencial de 1989. 

O primeiro presidente eleito após a ditadura pelo voto indireto, Luis Fernando Collor 

de Mello, promoveu um acionamento da Revista Veja frente à política. Collor, do Partido da 

Reconstrução Nacional (PRN), explorou o marketing, as sondagens de opinião, o apelo 

imagético, inovando e padronizando, durante as eleições, o que até então não fazia parte do 

campo midiático e político no país. O ex-presidente foi capa de inúmeras edições de Veja 

simbolizando emblematicamente o personagem que iria acabar com a corrupção e com os 

“marajás”, ou seja, combater os funcionários públicos que recebiam salários altos em 

comparação com a remuneração da maioria da população. 

Ao falarmos nas capas das revistas, estrutura que nos interessa aqui, falamos da 

“embalagem” ou “vitrine” do produto, onde se encontra um leque de possibilidades e 

adjetivos que convidam para a leitura e que guiam o olhar e o pensamento do público alvo a 

partir de determinadas estratégias já abordadas neste capítulo. Assim, Veja organiza tais 

estratégias já em suas capas para fazer circular seus discursos, os temas e os fatos ocorridos 

durante a semana. Fatos que não possuem o imediatismo procurado pela ação jornalística, e, 

por isso mesmo, são articulados de forma que chame a atenção de seu público consumidor. 

Dessa forma, as imagens fotojornalísticas, enquanto textos e, portanto, elementos 

utilizados como meios discursivos enunciadores, são veiculadas nas capas como artefatos 

fundamentais dotados de intenções comunicativas. Como tem sua circulação e tiragem 

semanal, há a busca por uma produção midiática característica. Além das capas chamarem a 

atenção a partir de assuntos que já são notícias, elas preenchem outros pré-requisitos, na 

medida em que fazem das “boas notícias” produtos que se tornam mais interessantes ao serem 

apresentados em capítulos, fazendo com que cada novidade acrescente a expectativa do leitor 

pelo seu desfecho. Conforme Magalhães (2003, p.63): 
 

As capas das revistas como espaços de materialidades discursivas, são lugares em 
que se encenam e se insinuam atos e fatos imagísticos, rituais de sedução, persuasão 
e informatividades, segundo pontos de vista, maneiras de perceber (e fazer ler/ver) 
plástica e linguisticamente o mundo. 

 
Então, a disposição da capa de uma revista, seguida do seu arranjo gráfico, das cores, 

das formas lingüísticas, da sua estética pode possuir, estrategicamente, uma multiplicidade de 

funções comunicacionais, como poéticas, fáticas, referenciais ou apelativas. 
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As capas da Revista Veja, nosso veículo de estudo, apresentaram um discurso político 

dotado de sentidos e significados a fim de construir e desconstruir a imagem de Collor. 

Segundo Scorsato e Quevedo (2006, p.5), as capas “requerem mais do que mero 

conhecimento sobre a estrutura da língua ou seu campo semântico, é necessário rumar para 

além das palavras”. Assim, além dos enunciados observados, existem outras características 

levadas em conta na capa da revista, como seus efeitos de sentidos, que se relacionam às suas 

estratégias enunciativas e à sua linha editorial para transmitir o discurso. 

A Revista Veja construiu a realidade através dos meios, das suas ferramentas, a 

começar pelo próprio nome do veículo que representa “os olhos de quem vê”.  

Na apuração dos acontecimentos envolvendo o então jovem candidato à presidência da 

República do país, Fernando Collor de Melo, revista publicou as carreatas de Collor, o seu 

contato direto com os eleitores, dedicou em várias edições o seu espaço visual para mostrar o 

ex-presidente como personagem forte, promissor e jovem para o governo do país, expondo os 

seus ideais e os seus feitos políticos. O mesmo ocorreu quando o já eleito presidente Fernando 

Collor começou um processo de derrota a partir de inúmeras suspeitas, denúncias, fraudes e 

estorções aos cofres públicos, trabalhando, ao comunicar, um processo de desconstrução de 

uma imagem pública que havia ajudado a construir.  

Podemos com isto afirmar que as estratégias utilizadas para estes dois processos aqui 

apontados foram as mesmas. E, algumas delas podemos assinalar em função de características, 

por exemplo, na modelização das capas da revista nos dois momentos mais importantes de 

Collor enquanto um ator do campo político, que tanto servia de pauta para a mídia quanto 

agendava a sua atuação a partir dela. As marcas discursivas destas evidências de modelização 

das capas, que marcavam a construção e a desconstrução imagética de Fernando Collor, foram 

percebidas nos espaços das capas da revista Veja, que relacionavam temas, matérias, 

chamadas, cores, diagramação e utilizações dos textos imagéticos na promoção e no foco das 

matérias principais, ou seja, os bons e os críticos momentos passados por Collor. 

 Um dos exemplos de construção positiva da imagem de Collor, bem como a utilização 

de estratégias para evidenciar uma boa imagem do candidato está em uma das capas durante a 

sua campanha intitulada “Collor no ataque”, enfatizando o político como o líder da corrida, ou 

seja, da disputa eleitoral. Há uma segunda chamada ocupando um espaço mínimo na página 

que fala sobre os jovens e a cidadania, implicitamente relacionada ao discurso principal da 

capa: Collor e o seu fôlego de fazer o país crescer.  Segundo Rodrigues (1990, p.109): 
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O estudo dos títulos da imprensa reveste-se de particular importância para a 
compreensão dos mecanismos discursivos que intervêm na elaboração de um 
sentido único que se autolegitima pela sua própria enunciação, sem necessidade, por 
conseguinte, de qualquer outro processo de justificação, fazendo assim a economia 
de processos argumentativos susceptíveis de porem em causa ou, pelo menos, de 
explicitarem os pressupostos implícitos da sua legitimidade. 

 

Dessa forma, evidenciamos o título7 principal da revista seguido de outras chamadas 

da capa como um importante mecanismo estratégico que se une à características dispostas na 

página para reforçar o sentido do seu discurso. 

Durante o declínio do governo de Collor, em 1992, com um pouco mais de dois anos 

de posse, a revista Veja mudou os rumos dos seus discursos. A partir da sua força como 

formadora de opinião, mobilizou os leitores através das suas apurações, como a entrevista do 

irmão de Collor, Pedro Collor, ao veículo relatando um grande esquema de corrupção 

envolvendo o presidente. Dessa forma, Verón afirma (2004, p.220): 
 

As modalidades de enunciação na capa são, em todo caso, um suporte de imprensa, 
um fator crucial na construção do contrato: a capa pode mostrar de um modo 
simultaneamente condensado e preciso a natureza do contrato, ou então, ser mais ou 
menos incoerente com este último. 

 

As modificações no discurso de Veja e nas suas estratégias midiáticas (imagem, 

design, cores, títulos) casaram-se com os diferentes contextos políticos, na tentativa de manter 

a fidelidade dos seus leitores. Collor deixou de aparecer em capas exuberantes, cheias de cores 

transparecendo confiança e saúde, inclusive em atividades esportivas, (durante a campanha 

eleitoral) para refletir na primeira página da revista um homem abatido e mais magro (durante 

as denúncias sofridas pelo governo e impeachment). O enredo fecha-se com a renúncia de 

Collor e, a revista Veja, mais uma vez, enfatiza e intensifica os acontecimentos através de uma 

significativa imagem do político intitulada “Caiu!”, em 30 de setembro de 1992. 

Dessa forma, percebe-se que, ao estudarmos e analisarmos as condições discursivas 

utilizadas pela revista Veja na construção e na desconstrução da imagem de Fernando Collor 

de Mello em algumas capas da mesma, nos deparamos com um complexo jogo midiático 

responsável por conotações que, estruturadas, foram capazes de promover estes dois processos 

que serão melhores trabalhados no próximo capítulo deste trabalho.  

                                                
7 Neste trabalho monográfico, não no detemos na análise discursiva dos títulos dos impressos, na medida em que 
nosso foco de estudo é a produção imagética. Contudo, para compreendermos os significados que os elementos 
de uma capa podem proporcionar é inevitável falarmos do título com um importante construtor de sentidos. 
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 Podemos afirmar que somente as imagens fotográficas de Collor nos períodos de 

ascensão e de queda, veiculadas pela revista, são capazes sozinhas de dar conta do objeto aqui 

em questão. No entanto, não podemos, contudo, ignorar a força das estratégias de 

organização, de diagramação, de edição e da elaboração na promoção do discurso verbal das 

manchetes, que evidenciaram e chamaram a atenção para as posições que Collor assumiu no 

processo enunciativo de Veja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

CAPÍTULO 3 

 

3. A CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM 

  

3.1. Fernando Collor de Mello nas capas de Veja: as análises 

 

As análises das imagens fotojornalísticas são conduzidas pelas teorias abordadas em 

todo o texto monográfico decorrido até aqui. Para tanto, através da compreensão de que as 

fotografias jornalísticas das capas da Revista Veja são construídas e fazem parte das 

estratégias midiáticas propostas pela mesma, abarcando toda a composição da página e, 

inclusive, os elementos conotativos construtores de sentidos, elas captam fragmentos e 

expressões de Fernando Collor durante a sua campanha para o cargo de Presidente da 

República até o impeachment do seu governo. Dessa forma, analisamos o período de intensa 

mobilização política, que vai de maio de 1989 a dezembro de 1992.  

As notícias de Veja foram tratadas como registros de construção a partir das 

conotações relacionadas aos acontecimentos: governo e impeachment de Collor. Como 

recorte, selecionamos fotografias que construíram e desconstruíram a imagem do político. 

Os diferentes discursos das fotografias jornalísticas proporcionaram efeitos diversos 

em relação a Collor, contribuindo para a sua ascensão e para sua queda no governo. Para 

construir e, posteriormente, desconstruir a imagem do político, a revista agendou e 

intensificou determinados acontecimentos, principalmente, a partir de elementos da estrutura 

da capa como os enquadramentos, as poses, os planos, entre outros. 

A Revista Veja é, portanto, um importante registro da memória daquele período. Mas 

esse registro não poderia ser encarado como um relato isento de significados, despido de 

ideologia e de valor. Cada edição de uma grande revista é um recorte de fatos acompanhados 

de sentidos que são planejados. Sentidos estes que podem estar representados tanto no 

conteúdo explícito das imagens como nas suas entrelinhas. Uma análise desse veículo pode 

revelar, entre outras coisas, a sua lógica e as suas intenções. 

 

3.2. A construção de uma imagem 

 

3.2.1. Collor aos olhos de Veja 
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Fernando Collor era um dos nomes 

cogitados para a presidência da república quando 

ocupava o cargo de governador de Alagoas em 

1987. Contudo, os seus projetos de alcançar a 

presidência eram considerados “aventureiros” 

por grande parte das pessoas do seu círculo 

político daquele período. 

No ano de 1989, o político lançou o 

Partido da Reconstrução Nacional (PRN) e deu 

início a sua campanha tendo como base o 

Partido da Juventude (PJ) e Paulo César Farias 

como responsável pelos encargos financeiros. O 

eixo dos seus discursos estava direcionado ao 

fim da corrupção, à modernização do país, aos projetos neoliberais, e a redução dos gastos do 

estado de Alagoas com a “caça aos marajás”, ou seja, Collor prezava pelo fim das diferenças 

nas folhas de pagamento. Dessa forma, o político passou a obter destaque na mídia e nas 

pesquisas de opiniões.  

Além da articulação dos seus discursos visando o público leitor, Collor aos 41 anos, 

exaltava a sua própria bravura e jovialidade, notadas principalmente, nas suas roupas e nos 

seus hábitos esportistas. Com o decorrer da campanha eleitoral e das estratégias de marketing 

estabelecidas por Fernando Collor e seus assessores, acentuava-se a sua diferença em relação 

aos demais concorrentes, resultando na aproximação do político à candidatura. 

Assim, após vinte e um anos de ditadura, a luz da democracia fez surgir, nos cidadãos, 

a esperança de um país mais favorecido que viveu a primeira eleição direta para presidência 

da república. A disputa presidencial acabou por ter como candidatos mais votados Fernando 

Collor de Mello, do PRN e Luis Inácio Lula da Silva, do PT. 

A capa da revista Veja, edição de 17 de maio de 1989, intitulada “Collor: quem é o que 

quer e por que está agitando a sucessão”, com as letras da assinatura da revista em amarelo e 

um sublinhado por linha fina vermelha abaixo da palavra “Collor”, apresenta o político de 

terno e gravata, levemente curvado e escorado com o braço direito numa mesa. A mão está 

apenas encostada no seu queixo dando a idéia de suporte. O olhar é sério, com o detalhe das 

sobrancelhas enrugadas ao centro e os olhos fielmente direcionados à câmera. A cor do fundo 
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fotográfico é azul manchado e, ao lado esquerdo superior da página vemos uma chamada 

acompanhada de foto com o título em tarja vermelha, diagonal e crescente: “Olacyr de 

Moraes: A riqueza do Mato Grosso”.  

Partindo da análise da capa de Veja e tendo como suporte os elementos técnicos 

fotográficos, morfológicos e barthesianos, descritos no primeiro capítulo deste trabalho 

monográfico, vemos o personagem Fernando Collor num retrato posado, ou seja, o olhar está 

intencionalmente voltado para a câmera. De acordo com Barthes (1990, p.16) “é a própria 

pose do modelo que sugere as figuras de conotação”. Assim, o político representa um papel 

imprimindo uma realidade que ele faz crer. Ou seja, ele objetiva que os leitores assimilem a 

sua imagem de candidato ideal para o governo do país.  

Um dos principais trunfos de Collor foi a imagem que o próprio político criou de si 

mesmo através da mídia, exaltando as suas qualidades. A Revista Veja foi um significativo 

meio que fez crescer a popularidade do político ao criar expectativas na figura de um 

presidente moderno e precursor, ao mesmo tempo em que empolgava os seus leitores ao 

publicar a agenda do candidato repleta de melhorias e reformas trabalhistas. 

A expressão séria de Collor na fotografia jornalística transmite respeito, confiança e 

um determinado mistério. O posicionamento da fotografia disposta na página, ocupando boa 

parte do lado esquerdo da mesma, evidencia um desequilíbrio proposto pela diagramação. 

Assim, este desequilíbrio abre espaço para a manchete principal, porém, chama a atenção para 

o retrato de Collor. 

Ao analisarmos a composição a partir dos elementos predispostos no campo 

fotográfico percebemos que a cor de fundo é azul. Segundo Sousa (2004, p.82) “a harmonia 

de cores frias, como azuis, possibilita a exploração da idéia de frieza”. O motivo fotografado 

(Collor) encontra-se levemente curvado para sua direita, não havendo, assim, uma 

centralização do objeto principal.  

O plano nos mostra uma pequena distância focal da câmera em relação ao tema 

(Collor) enfatizando, dessa forma, o sujeito a partir de um plano médio mais aberto. Segundo 

Sousa (2004, p.75) “além dos planos, é preciso tomar em consideração os ângulos de tomada 

de imagem, ou seja, o ângulo que a máquina fotográfica forma coma superfície”. No caso da 

fotografia jornalística analisada, o plano de angulação é normal, já que a imagem faz-se 

paralelamente à superfície. Assim, a realidade apresentada na fotografia torna-se mais 

objetiva. Para este tipo de captação, a lente utilizada é a padrão ou normal, de 40 a 60 mm, 

ideal para a objetividade dos retratos. 
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Representado na capa de um produto jornalístico impresso, Collor reduz-se a um 

ponto, ao ser fotografado isoladamente formando uma linha implícita condutora do olhar do 

leitor à sua imagem. Assim, o leitor direciona o seu olhar para o motivo (Collor). 

A chamada situada no lado esquerdo da página da revista refere-se a Olacyr Ramos, 

considerado o “rei da soja do Mato Grosso”, o brasileiro a alcançar um patrimônio de 1 bilhão 

de reais. Apesar de não trabalharmos o discurso textual, julgamos interessante relevar as 

estratégias imbuídas entre as duas manchetes de capa. Estão relacionados os sujeitos Collor e 

Olacyr à condições satisfatórias, ambos os acontecimentos nos remetem à vitória dos 

indivíduos e à questão do dinheiro, um dos elementos indispensáveis para a satisfação 

econômica dos cidadãos. 

Logo, a capa cumpre o seu papel de chamar a atenção para um personagem que, no 

momento, está sendo exaltado. Faz referência às qualidades do político e à sua determinação 

na sociedade mediante ao que ele ainda pode fazer e mostrar ao país. Dessa forma, todos os 

elementos evidenciados na primeira página estão relacionados à idéia que Veja pretende 

transmitir sobre Collor. 

 

3.2.2. Rumo ao objetivo: 

 

Durante todo o contexto político da 

campanha eleitoral de 1989, Collor manteve seu 

discurso de combate à corrupção e aos altos índices 

de inflação.  Assim, o candidato liderava as 

pesquisas do primeiro turno, até mesmo sem 

comparecer a nenhum debate político promovido 

pelos meios de comunicação.  

Nos textos ideológicos do candidato 

permaneciam as promessas pelo fim do marajá e o 

auxílio aos “descamisados”, ou seja, a massa de 

excluídos a quem ele prometia o ingresso no 

chamado Primeiro Mundo. Próximo de eleger-se 

presidente, Collor não deixava de manter a intensidade de suas palavras mesmo depois de ser 

processado por calúnia, injúria e difamação ao apontar o presidente na época, Jose Sarney, 

como “corrupto, incompetente e safado”. 
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   Fernando Collor permaneceu na liderança da disputa presidencial, enfrentou seus 

concorrentes adequando-se às demandas da imprensa e estimando uma grande vitória no 

segundo turno. 

 Na foto jornalística da Revista Veja, edição de 09 de agosto de 1989, a manchete 

intitulada “Collor no ataque: o líder da corrida ganha fôlego e faz estragos nos adversários” foi 

escrita em branco, em caixa alta e, assim como a assinatura da revista há uma linha também 

amarela abaixo da palavra “ataque”, Fernando Collor aparece de perfil olhando para sua 

esquerda, sério e com as sobrancelhas enrugadas. Nota-se que o político está com mais peso, 

os cabelos mais compridos e, vestido de camisa azul de tom claro com listas brancas. O 

fotógrafo fez um corte no seu ombro direito e a imagem fotográfica ocupa toda a extensão do 

lado esquerdo da capa da página. Ao lado direito da composição, apresentam-se o fundo verde 

do quadro com as letras de destaque do título. 

No espaço menor do lado superior esquerdo encontra-se a chamada: “Jovens: a 

cidadania precoce”, escrita numa tarja triangular da ponta da capa. 

Ao analisarmos a fotografia, percebemos que Collor transparece uma fisionomia séria, 

de visão concentrada a partir das sobrancelhas enrugadas. O olhar é atento em algo que não 

pertence ao quadro fotográfico, representando uma visão para o infinito que, relacionado ao 

texto verbal da manchete, simboliza o futuro. Então, a foto foi posada visando, 

intencionalmente, mostrar o personagem à frente na pesquisas eleitorais e na busca de algo 

que está por vir, que é a Presidência da República. 

  O plano determina a distância focal da câmera muito próxima do tema principal, 

estabelecendo um plano médio fechado, onde o foco é o semblante e o olhar do candidato. 

Conforme Sousa (2004, p.70), “o fotojornalista deve, deste modo, privilegiar sempre uma 

zona de imagem que funcione claramente como foco de atenção, e que deve ser, obviamente, 

o motivo principal”. A zona de imagem verde do fundo do quadro fotográfico nos faz 

perceber que Collor encontra-se num ambiente natural e aberto à luz solar, embora esta zona 

não esteja bem definida e tenha perdido o foco, o que reafirma o destaque que a revista quis 

dar ao rosto, quase um close, do candidato. 

Consideramos que a fotografia jornalística de Veja foi reenquadrada na edição, já que 

apresenta um corte em todo lado direito ate chegar ao pescoço de Collor. Sousa (2004, p.67) 

evidencia que “reenquadrar uma fotografia é um gesto freqüente em fotojornalismo, pois 

assim pode concentrar-se a atenção do observador no motivo e retirar da imagem elementos 

que desviem o olhar do que e importante”. 
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Neste sentido, a imagem ganhou um corte para enfatizar apenas o olhar do candidato 

privilegiado na disputa e para dividir o espaço com o título que chama para o “ataque de 

Collor”, ou seja, a sua liderança e a sua força no caminho que esta sendo percorrido.  

Assim, a imagem não apresenta simetria, na medida em que não há uma centralização 

do objeto principal (Collor). Porém, esta foi uma estratégia encontrada pela revista para 

enfatizar outros elementos, como o destaque do título e a feição severa do político com o olhar 

a frente. A lente utilizada pelo fotógrafo tanto pode ser uma lente normal (50 mm), ou uma 

zoom, pois podemos perceber a aproximação do fotógrafo no rosto de Fernando Collor, fator 

técnico que pode ser promovido por uma destas lentes. Também podemos perceber que, ao 

destacar o semblante de Collor, o fotógrafo foca com nitidez o primeiro plano e desfoca o 

segundo intencionalmente, chamando a atenção para o retrato do personagem.  

A iluminação natural do dia, presente na fotografia nos reporta à cor e intensidade, 

fazendo transparecer a vitalidade do político frente a seus objetivos, a sua boa fase, o seu 

fôlego para conquistar o que almeja. 

A segunda manchete da capa, ao falar da conscientização e da cidadania precoce dos 

jovens faz referência à manchete principal sobre Collor, já que este tema está relacionado à 

questão do voto. Enquanto estratégia midiática e com uma relação de contrato de leitura com 

o público alvo da revista, ao relacionar os temas política e juventude, a mídia promove uma 

construção positiva da imagem do candidato: um jovem ator político em ascensão no cenário 

brasileiro.  

O contrato de leitura apontado aqui se dá, principalmente, na medida em que o intuito 

de qualquer mídia é, em primeiro lugar, vender seus produtos que, no caso da Revista Veja, 

são conteúdos jornalísticos. Então, ao tratar os temas de capa com certa proximidade, a revista 

faz com que o público receptor de suas mensagens leia todos os conteúdos apresentados na 

edição e não somente a manchete principal, revelando estratégias e, então, os contratos de 

leitura, conceitos que foram trabalhos no capítulo dois deste trabalho.  

Não podemos desconsiderar que, implicitamente, a Revista Veja define o candidato 

como favorito ao mostrá-lo como um quase vencedor, antes mesmo do fim das eleições. O 

veículo não expõe questionamentos sobre o contexto de disputa. Apenas considera as metas 

do político desfavorecendo os outros candidatos que, segundo a revista, estão em desvantagem 

na corrida eleitoral. Configura-se, assim, o discurso jornalístico político da Revista Veja. 
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3.2.3. O momento 

  

O segundo turno das eleições de 1989 foi 

influenciado decisivamente pelos debates na 

mídia. Fernando Collor valeu-se de todos os meios 

possíveis, sejam eles comportamentais físicos ou 

textuais para chegar ao cargo de Presidente da 

República.  

Na reta final das eleições, o comitê 

dirigente de Collor criou várias situações para 

tentar comprometer o concorrente Luis Inácio 

Lula da Silva.  Em 14 de dezembro de 1989, 

Collor recebeu 42,75% dos votos contra 37,6% 

dados à Lula. A partir de um discurso bem 

articulado e da sua educação, Collor era 

considerado pelos seus eleitores um “salvador da pátria”. Contudo, a derrota do candidato 

Lula passou a ser lamentada por uma significativa parcela da população. Chegava o grande 

momento para o Presidente da República mais jovem da história brasileira. 

Em 15 de março de 1990, o alagoano Fernando Collor de Mello, enfim, toma posse 

como Presidente da República. No esperado discurso de posse prometeu eliminar a inflação, 

modernizar o país e melhorar a administração pública renegando a defesa de interesses 

exclusivamente particulares.  

A foto exposta, na capa da edição do dia 24 de dezembro de 1989, apresenta a 

manchete principal escrita em cor branca e com um sublinhado azul abaixo da palavra 

“Collor”, que ocupa um significativo espaço da página dizendo “Collor: vitória num país 

dividido”. As letras do nome da revista aparecem em azul celeste, da mesma cor que a linha 

sublinhada abaixo do nome de Collor. O presidente mostra-se sorridente, com os dois braços 

esticados pra cima e as mãos fechadas. Vestido com uma camisa de tom lilás, o corpo do 

político encontra-se de lado e o seu olhar acompanha o mesmo sentido do corpo voltado 

levemente para cima. O fundo é de cor preta, havendo uma luz que reflete da parte de trás do 

presidente. 

A segunda manchete da página situa-se sobre uma tarja amarela, no lado superior 

esquerdo com o título “Abílio Diniz: o sucesso da operação resgate”. A chamada está 
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acompanhada por uma pequena fotografia do momento em que o empresário Abílio Diniz 

livra-se dos seqüestradores. 

Ao analisarmos a primeira página de Veja nos chama a atenção, como uma 

característica já convencional das capas da revista, a expressão facial e gestual da figura do 

político que não se direciona para câmera. O seu sorriso vibrante acompanhado dos braços 

erguidos indica uma grande conquista: a vitória que o candidato, ate então, almejava. 

Tanto o olhar quanto o ângulo de tomada da fotografia de Collor, definem-se por um 

contra-plongé que, segundo Sousa (2004, p. 75), neste tipo de plano “a tomada da imagem 

faz-se de baixo para cima, tendendo a valorizar o motivo fotografado”. Ou seja, situa o 

político num patamar privilegiado frente aos outros candidatos que foram derrotados e, o 

corpo inclinado para o lado nos remete ao título da imagem que utiliza da expressão “vitória 

num país dividido”. Então, mesmo enfatizando a figura de Collor no centro dos 

acontecimentos, a revista relaciona a divisão das opiniões públicas com o corpo do presidente 

inclinado simbolizando a oposição dos lados. 

O corte um pouco abaixo do peito de Collor a partir de um enquadramento que chama 

a atenção para a expressão do seu rosto e dos braços nos faz perceber um plano médio 

fechado.  

O contraste da cor negra do fundo do quadro com a iluminação voltada para Fernando 

Collor causando um reflexo é extremamente significativo. Essa união serve para exaltar a 

figura de um vencedor. A luz com o seu brilho dourado nas costas de Collor esboça, 

simbolicamente, uma glorificação de seu status enquanto vitorioso no pleito eleitoral, são 

elementos intencionais que foram utilizados especificamente para transmitir a idéia de 

grandeza. Sousa (2004, p. 79) diz que “com o contra-luz (iluminação por trás) valoriza-se a 

forma em detrimento do conteúdo, perdendo informação para se ganhar conotação e valor 

estético formal”. Assim, Collor aparece quase como um recorte no fundo preto, sendo 

considerado o personagem principal no Brasil daquele momento. 

A manchete situada ao lado superior esquerdo da capa trata do fim do seqüestro do 

empresário Abílo Diniz, do grupo Pão-de-açúcar. O mesmo foi seqüestrado na data de 11 de 

dezembro de 1989 quando se dirigia ao seu escritório. Tal notícia também faz uma alusão à 

nova fase do país a partir do presidente eleito. A resistência ao seqüestro e o início de um 

novo governo representam duas vitórias que se relacionam na capa através de Abílio Diniz e 

Fernando Collor. 
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Além disso, a revista Veja, ao mostrar Collor como o personagem político vencedor do 

pleito eleitoral do ano de 1989, explorou estrategicamente, na construção da imagem do 

candidato, elementos conotativos que demonstraram essa edificação relativa ao uso da 

fotografia jornalística analisada neste ponto, bem como a diagramação da capa da revista e a 

aproximação estratégica com a segunda manchete ligada ao texto verbal da chamada principal, 

enfatizando o fato como um produto de grande valor-jornalístico por questões relativas à 

amplitude do acontecimento.  

  

3.3. A desconstrução de uma imagem 

 

3.3.1. O começo de um irreversível final: o início da desconstrução 

 

Em seus primeiros meses na presidência, 

Fernando Collor assinou cinco medidas provisórias e 

quatro decretos, permitindo a redução dos 

ministérios, do número de servidores públicos e a 

privatização de empresas. Contudo, algumas das 

reformas iniciaram no segundo dia de mandato como 

o Plano de Estabilização Econômica, conhecido 

futuramente por “Plano Collor”. O objetivo desta 

reforma centrava-se no combate à inflação e a 

redução do déficit público através do fechamento de 

empresas estatais, reintrodução do cruzeiro como 

moeda nacional, congelamento dos preços e salários, 

abertura econômica para o exterior com a redução das alíquotas de importação, entre outros. 

O degrau para a agitação da opinião pública foi o bloqueio, por 18 meses, dos saldos 

em contas correntes e cadernetas de poupança que excediam o valor de 50 mil cruzeiros. Na 

seqüência, Collor adotou outras medidas administrativas que lhe valeram ações judiciais por 

parte dos prejudicados, como a extinção dos órgãos comissionados e empresas públicas como 

a Siderbrás, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e o Instituto Brasileiro do Café (IBC).  

Abriam-se as portas, dessa forma, para o início da desilusão da população em relação ao novo 

governo. 
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Os problemas não cessaram, após um declínio da inflação nos primeiros meses 

resultante do bloqueio das contas bancárias e poupanças, a taxa de juros voltou a subir. Apesar 

das tentativas de recuperação, o governo não obteve mais alternativas e fez surgir o Plano 

Collor II adotando medidas como a criação do Fundo de Aplicações Financeiras (FAF), a 

elevação do imposto sobre operações financeiras (IOF) e da taxa de juros. 

Com o governo debilitado, Collor bate à porta de outros partidos políticos em troca de 

apoio. No entanto, as suas tentativas são frustradas. O enfraquecimento da política de Collor 

acelera-se com as irregularidades anunciadas no governo. 

A capa da edição do dia 11 de setembro de 1991, intitulada “Collor esgotado: isolado e 

sem credibilidade, o presidente sai em busca de apoio” apresenta as letras da assinatura da 

revista em vermelho e, as letras do título em cor branca. O olhar do presidente Fernando 

Collor está voltado para além do campo fotográfico. O rosto de Collor ocupa o espaço inteiro 

da página e o fundo quase não é mostrado, aparentando serem as cores da bandeira que se 

encontram atrás do presidente. Não há, nesta capa, manchetes secundárias. 

À primeira impressão, ao olharmos a imagem do presidente nos é evidenciado uma 

relevância de fatos/acontecimentos noticiosos que assolavam o país e o seu mandato político. 

Percebe-se que Collor não posa para a fotografia, revelando uma imagem bastante distinta da 

época em que era candidato à presidência do país, na medida em que seu rosto ocupa a 

primeira página para mostrar o declínio político que se inicia e uma série de fatos inaceitáveis 

pela população.  O sorriso do então presidente já não demonstra confiança, positividade e 

superioridade, tantas vezes demonstrada pela mídia em questão, ressaltando uma alegria 

disfarçada acompanhada de um olhar desanimado.  

O fato do rosto abatido e mais magro de Collor ocupar toda a composição da página 

acresce conotações que fazem chamar a atenção para a queda do governo e para os problemas 

que o Brasil enfrentava naquele período. Dessa forma, temos um enquadramento fotográfico 

que também colaborou para relacionar o espaço visível, que centraliza a expressão dos traços 

do presidente com um momento político que desfavorecia o governo de Collor. O plano 

fotográfico acentua o seu perfil e o valor descritivo da imagem, a partir de um close-up, 

conceito técnico fotográfico conceituado no primeiro capítulo deste texto monográfico. 

Assim, muito além da informação dos acontecimentos, estas características retratadas 

na fotografia jornalística conotam e representam a desconstrução da imagem de Collor 

manifesta na capa principal da revista. Segundo Barthes (1984, p.181) existem “formas de 

obter determinados efeitos estéticos já conhecidos pelos fotógrafos”.  



48 
 

Esta afirmação pode ser observada, especialmente, a partir do segundo plano da 

fotografia jornalística aqui analisada, onde aparece de forma desfocada as cores da bandeira 

do Brasil, um apelo estético que reforçou o contexto cultural e o contexto social em que o 

personagem principal, Collor, estava envolvido. 

 

3.3.2. Fernando Collor ameaçado 

 

No final do ano de 1990 iniciam-se 

denúncias relacionadas ao governo de Fernando 

Collor e seus integrantes. Uma delas foi a descoberta 

pela Polícia Federal de que a VASP, empresa aérea 

recém-privatizada, se beneficiava do financiamento 

de dívidas junto ao Banco do Brasil.  

No mês seguinte, ao se demitir do cargo, o 

presidente da Petrobrás, Luis Otávio Veiga, 

denunciou que estaria recebendo pressões de Paulo 

César Farias e do Secretário-Geral da Presidência da 

República e cunhado de Collor, Marcos Coimbra, 

para que concedesse um grande financiamento à 

VASP com a isenção de juros. Collor negou todas as acusações. Porém, outras denúncias 

ainda estavam por afetar o seu governo. 

No dia 10 de maio de 1992, o irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, entregou à 

Revista Veja documentos que provavam, pelo menos, sete empresas irregulares no exterior no 

nome de Paulo César Farias. Em nova entrevista de Pedro Collor à revista, no dia 23 de maio, 

foram publicadas denúncias envolvendo operações ilegais de P.C. Farias e Fernando Collor. 

Dias depois, Pedro Collor acusou o irmão de conivência com os crimes de Paulo César. O 

presidente continuava negando as acusações, inclusive a acusação de que pagava as despesas 

da sua casa através do tráfico de influência no governo, entre outras. 

Diante da gravidade dos acontecimentos, em 25 de maio de 1992 a Polícia Federal 

(PF) instaurou um inquérito sobre as atividades de P.C. Farias. No dia seguinte, a Câmara dos 

Deputados aprovou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as 

denúncias. Segundo Fausto (2003, p.169) “a CPI iniciou seus trabalhos totalmente 

desacreditada de encontrar as respostas para tantos questionamentos”.   
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A capa da Revista Veja, da data de 01 de julho de 1992 publica a edição da revista 

escrita em letras vermelhas e o título em letras brancas: “No que vai dar a crise”, seguido dos 

subtítulos: “impeachment”, “renúncia”, “parlamentarismo já”, “Collor continua, forte”, 

“Collor continua, fraco”. O título e seus subtítulos situam-se ao lado direito da capa e estão 

distribuídos sobre uma tarja azul que ocupa um significativo espaço da página. Ao lado 

esquerdo, encontra-se o presidente Fernando Collor num diálogo informal com seu colega e 

vice-presidente Itamar Franco. Collor apresenta-se de costas para câmera, mas seu rosto está 

de perfil, sorridente, voltado para Itamar. Além disso, o político é captado com as pernas 

cruzadas e o olhar voltado para baixo. Itamar Franco, por sua vez, é fotografado de lado, 

segurando, de forma descontraída, o braço direito de Collor.  

Num segundo plano da fotografia jornalística, situados à frente de Collor e Itamar, 

encontram-se três homens, onde um deles é o jornalista que, no mesmo instante, capta uma 

foto dos dois políticos. 

Ao analisar a fotografia jornalística da capa de Veja, da edição apresentada no início 

desta quinta análise, percebemos que a composição da página foi organizada na tentativa de 

valorizar não só a imagem, mas também o título que destaca a incerteza do rumo do governo. 

Uma das provas das significativas conotações existentes nesta primeira página encontra-se na 

relação do próprio título com as pernas trançadas de Collor. Esta ligação nos faz interpretar o 

contexto político de crise vivida pelo presidente, com ênfase no movimento do seu corpo 

retratando o desequilíbrio e as respostas “enroladas” do político sobre as denúncias sofridas no 

seu governo. Não desconsideramos que o olhar cabisbaixo de Collor, apesar do sorriso, nos 

chama atenção para o contexto citado.  

Sobre a questão do enquadramento, observamos que a foto jornalística foi 

reenquadrada (há um corte nas costas de Itamar), para que o título e seus respectivos 

subtítulos também ganhassem foco ao lado do personagem mais valorizado (Collor) e Itamar.  

Foi utilizado para a fotografia jornalística o grande plano, na medida em que o quadro 

fotográfico é caracterizado por uma significativa quantidade de informações, não só 

explorando aspectos qualitativos dos personagens envolvidos na cena como aqueles que ali 

aparecem em segundo plano e, também, o espaço geográfico onde se desenrola o fato, uma 

cena externa, de dia (embora o fundo fotográfico pareça uma parede nublada). O fato de um 

jornalista flagrar o momento de Collor com Itamar remete-nos, também, ao valor-noticioso 

desta fase do governo do presidente. Assim, a lente indicada para este tipo imagem é a 
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objetiva grande-angular, que propicia um aumento do ângulo de visão ampliando o cenário 

registrado. 

Outro aspecto relevante é que os movimentos de Fernando Collor e de Itamar Franco 

foram “congelados” na captação, pois é a opção mais comum no fotojornalismo quando se 

pretende mostrar os gestos significativos (o sorriso, o caminhar, o olhar), as posições 

sugestivas (Collor com as pernas trançadas) e a conotação explícita de crise política.  

O subtítulo assinalado em vermelho “Collor continua, fraco” faz referência, mais uma 

vez, à queda do presidente. A idéia transmitida é que, entre outras opções sobre o rumo do 

governo, a mais lógica é a permanência de um presidente sem prestígio e sem probabilidades 

de recuperação. 

Um elemento morfológico observado é a “mancha”, identificado por Barthes (2004, 

p.82) como “conjunto regular de grãos da mesma densidade ou diâmetro”. Dessa forma, as 

sombras de Fernando Collor e Itamar Franco na fotografia são manchas, causadas por um 

rastro de sol. 

A partir desta análise vemos que, para a revista “Veja”, interessa os acontecimentos 

jornalísticos capazes de instigar o interesse público e que fazem crescer as suas expectativas 

sobre o fim, ou não da Era Collor. Os elementos de conotação jornalística foram identificados, 

na fotografia de Veja como fundamentais para validar, mais uma vez, o veículo como um dos 

destaques de cobertura jornalística a partir da sua estrutura discursiva. 

 

3.3.3. Um fim histórico 

 

Após a seqüência de denúncias 

envolvendo Fernando Collor e integrantes do 

seu governo, os veículos de comunicação e 

entidades brasileiras exigiam incessantemente 

a renúncia do presidente. 

A crise trouxe o retorno dos estudantes 

à atividade política através da União Nacional 

dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira 

dos Estudantes Secundários (UBES). Jovens 

saíram às ruas pintados e vestidos de verde e 
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amarelo: eram os “caras-pintadas” clamando pelo impeachment de Fernando Collor. 

Em virtude da tendência de ser afastado definitivamente do cargo e suspender seus 

direitos políticos por oito anos, Collor renunciou em dezembro de 1992. 

As observações expostas até aqui, na tentativa de contextualizar brevemente a queda 

do governo de Fernando Collor, não contemplam a totalidade do fenômeno. No entanto, tais 

noções são imprescindíveis para compreendermos o fim inesperado deste governo. 

A matéria da Revista Veja, edição do dia 30 de setembro de 1992, intitulada “Caiu”, 

encontra-se acompanhada das seguintes chamadas: “A revolução que derrubou Collor”; “O 

estouro da quadrilha que tomou o Planalto”; “O que muda no Brasil de Itamar Franco”. As 

letras do nome da revista juntamente com a palavra “Caiu!” apresentam a cor vermelha. 

Fernando Collor de Mello é o personagem que ocupa toda a página da revista. O político 

encontra-se de cabeça baixa, o olhar segue o caminho do chão, cabisbaixo.  

 Ao lado esquerdo superior da página a revista utiliza a expressão “Edição histórica: 

extra”, em cor preta sobre uma tarja branca. O mesmo jogo de cores é utilizado para as três 

manchetes já citadas. 

A aparência mais magra e a cabeça de Fernando Collor voltada para baixo nos 

remetem à exclamação do titulo “Caiu!”. O nome da revista: “Veja”, chama o leitor para o 

grande acontecimento em destaque: “Caiu!”, ou seja, o presidente está a um passo mínimo de 

perder sua posse. Isto acontece também através da cor vermelha, contrastante, das duas 

palavras evidenciando uma relação com a imagem, que nos transmite o contexto humilhante 

vivido por Collor e a antecipação da perda do governo, antes mesmo do político renunciar. 

A queda de Collor, que está enfatizada no título e nas seguidas manchetes junto à sua 

expressão facial, conotam a derrota definitiva do presidente. Segundo Barthes (2004, p.54) “o 

texto dá suporte ao que a imagem evidencia”. Embora não nos caiba a análise textual, é 

inevitável cogitar, que todos os elementos da composição da capa, inclusive o textual, 

chamam a atenção para as transformações no cenário político nacional. 

O plano utilizado é o plano médio mais fechado, percebido num enquadramento em 

que Collor ocupa toda a página. A ênfase, assim, percebe-se na sua fisionomia e no seu olhar 

derrotados. O fundo do quadro está fora de foco chamando o leitor, novamente, para o 

personagem principal. 

O destaque das palavras situadas ao lado esquerdo superior da página nos remete a um 

acontecimento histórico da política brasileira. Foi uma forma de Veja chamar a atenção do 
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leitor para a importância das reportagens contidas no interior da revista, evidenciando ser uma 

edição única, de qualidades específicas, destacando o fato inédito do impeachment de Collor. 

Concluímos a significância do papel de Veja na trajetória do Governo Collor, desde o 

apoio evidenciado nas capas para a sua candidatura, até as revelações enfáticas que 

caminhavam para o destronamento do presidente. Seguindo esta lógica, é valido ressaltar que 

a partir das suas estratégias jornalísticas, Veja construiu a imagem de Collor incitando a sua 

vitória e, posteriormente, destruiu a imagem do político acelerando a sua queda no governo. 
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4. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

A partir deste trabalho monográfico, concluímos que a fotografia é um instrumento 

que serve ao jornalismo como uma prova de que os fatos/acontecimentos realmente 

aconteceram, de que os objetos captados estavam dispostos no espaço-tempo da maneira que a 

foto mostra por traços de semelhança. Contudo, entendemos que o que a fotografia retrata é 

apenas um recorte dos fatos, de maneira que, em seu conteúdo, expõe e organiza visualmente 

os elementos que melhor informam estes fatos. 

A conotação dos elementos informativos elabora-se nos diferentes níveis de produção 

da imagem fotojornalística: o enquadramento, os personagens, os planos, as poses, entre 

outros. Assim, a fotografia é expressiva porque existem elementos conotativos que, em 

conjunto, fazem aumentar os seus significados. Desta forma, as fotografias jornalísticas agem 

através de discursos visuais dotados de sentidos e de elementos técnicos específicos que 

constituem as suas estratégias no campo social midiático. Então, o conteúdo do texto 

fotográfico é a forma como se apresentam estes elementos dispostos no quadro fotográfico a 

partir de acontecimentos e indivíduos retratados jornalisticamente.  

Estes elementos gerativos de sentidos e que são formados pelas questões técnicas, 

morfológicas e barthesianas, foram identificados a partir da percepção das intenções 

fotográficas aliadas ao contexto cultural e histórico de tal evento político e, assim, 

averiguamos que a fotografia jornalística é indissociável das conotações que estão vinculadas 

à sua estrutura. 

Assim, concluímos também que as capas das edições impressas abarcam o conjunto 

destes mecanismos, acima citados, na tentativa de remeter um contrato de leitura com seu 

público destinatário. Percebemos que as conotações da primeira página pretendem idealizar o 

conteúdo interno do veículo a partir de composições bem estruturadas e trabalhadas que 

suportam a função inicial de uma capa, que é a de seduzir. 

 A consolidação, na contemporaneidade, da relação intrínseca entre a mídia e a 

política, nos faz analisar a união entre ambas como suporte, onde uma utiliza a outra para 

potencializar a sua importância social. A partir da objetividade, que fundamenta o jornalismo 

atual, a política procura a mídia como uma forma de se legitimar e se destacar perante os 

eleitores. Da mesma forma, a mídia procura a política como uma forma de mediar a realidade 

e evidenciar a sua credibilidade ao transmitir acontecimentos que interessam à sociedade. 
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Desta forma, mediante as questões referentes ao contexto político vivido por Fernando 

Collor, constituído pela sua ascensão e pela sua queda no governo, a Revista Veja enfatizou as 

imagens das suas capas a partir dos elementos já convencionados pelo fotojornalismo. 

Conseqüentemente, estas imagens têm valor para o texto jornalístico porque são fotografias 

geradoras de significados e que evidenciam a figura de Collor de acordo com a sua fase 

política. Logo, a Revista Veja pautou e cobriu os fatos/acontecimentos, na medida em que 

construiu e desconstruiu a imagem do político chamando a atenção dos receptores da 

informação visual.  

Assim, esta monografia, além das questões específicas que pretendíamos compreender, 

verificar e analisar, nos fez refletir que a fotografia jornalística não se reduz somente à técnica 

fotográfica. O seu conteúdo e os seus respectivos significados que, implícitos ou explícitos nas 

imagens, são tão importantes quanto os aspectos técnicos, nos proporcionando interpretar a 

fotografia em sua plenitude. 

Outra questão é a valorização da fotografia como um valioso meio discursivo. Muitos 

estudiosos tendem a concentrar suas análises e privilegiar o texto escrito, esquecendo que a 

fotografia faz parte de um dos elementos imprescindíveis para a construção e para a 

credibilidade dos acontecimentos diante da sociedade. 

Dessa forma, no jornalismo, as técnicas fotográficas seguidas dos elementos 

morfológicos e barthesianos servem para definir e expressar as informações – evidenciar ou 

desprivilegiar objetos, recortar cenas informativas, ângulos que mostrem os elementos que 

ancorem os fatos na realidade da qual foram captadas, etc. -, conforme o que verificamos com 

as análises das fotografias de Fernando Collor de Mello nas capas da Revista Veja e nos 

respectivos significados engendrados em tais imagens jornalísticas. 
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