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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca descrever como a revista Veja construiu a imagem de Luis Inácio 

Lula da Silva em suas capas, ao longo de sua trajetória política. Analisa as capas 

compreendidas entre 1979, desde sua primeira aparição, até o final de 2010, quando 

completou seu segundo mandato como presidente. Vale-se de categorias de elementos 

barthesianos de conotação para estudar as estratégias das capas. Apoia-se em referências de 

alguns autores que trabalham conceitos de análise discursiva, produção de sentido, contratos 

de leitura e análise imagética. A monografia explica como é construída a imagem de Lula em 

Veja, como ela mudou ao longo dos anos e quais são as estratégias discursivas que geram 

sentidos. 

 

Palavras-chave: Veja. Lula. Discurso. Sentido. Capa. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to describe how the magazine Veja constructed the image of Luis Inácio Lula 

da Silva in its covers over his political life. It analyzes magazine covers from 1979, its first 

edition, to the end of 2010, when he completed his second mandate as a president. The work 

uses categories from the signified of connotation by Barthes to study the strategies of the 

covers. It is based on authors who work with discoursive analysis, production of senses, 

contracts of reading and image analysis. This monograph explains how Lula's image is 

constructed in Veja, how it changed over the years and which discoursive strategies generate 

sense. 

 

Keywords: Veja. Lula. Discourse. Sense. Cover. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O trabalho que segue faz um estudo a respeito de como a revista Veja trabalhou, em 

termos discursivos, a imagem de Lula em suas capas, ao longo de sua trajetória política. Esta 

pesquisa une temas com os quais me identifiquei ao longo da faculdade, como, por exemplo, a 

fotografia jornalística, a análise de discurso, a produção de sentido e a política. 

 Partimos da ideia de que a capa de uma revista e, em nosso caso, a Veja, é um convite 

ao leitor para contatar aquela edição e que sua criação é cuidadosamente pensada e elaborada, 

utilizando-se, na maior parte das vezes, de recursos gráficos e manchetes apelativas, que, de 

fato, prendam a atenção do leitor. 

 A escolha por estudar este tema surgiu pelo interesse em fotografia jornalística tanto 

na sua prática como em pesquisa, o qual me acompanha desde o ingresso no curso e também 

pelo empenho que tenho em política e história brasileira, e ainda, pela trajetória política de 

Lula, que desperta atenção de muitos, desde leitores comuns a estudiosos da comunicação.  

 A Veja é a revista semanal mais lida do país e possui uma tiragem superior a 1 milhão 

de exemplares, estando, também, entre as mais lidas do mundo. Pertence a Editora Abril e foi 

fundada por Mino Carta e Victor Civita em 1969, período em que o país era governado pelo 

militares.  

 É justamente nesse contexto da ditadura militar que nosso estudo tem início. Lula, em 

1979, ganhou as mídias pela primeira vez, inclusive a capa de Veja. Lula, nesse período, era 

considerado o líder sindical, representante dos operários. Essa Imagem foi destacada pela 

mídia por anos, inclusive em suas primeiras tentativas de eleição a presidente do país. Em 

1989, percebemos tais marcas presentes em todas as capas em que Lula aparece 

(desqualificado como candidato).  

 Aos poucos, a imagem de Lula vai se transformando e a maneira como a revista o traz 

também, assim como seu pensamento sobre política e sua retórica. Mas sua imagem positiva 

nas capas da Veja tem uma duração muito curta, logo ele volta a ser criticado pela revista, e 

novamente, desqualificado como, então, presidente. 

 A partir dessas divergências, valemo-nos de conceitos de análise de discursos e de 

imagens, com os recursos do poder discursivo das mídias voltados para a construção da 

realidade. De modo particular, como isso funciona no exterior das mídias, como é o caso das 

capas, procuramos responder à pergunta: Quais as estratégias discursivas que a Veja utilizou 

em suas capas para construir a imagem de Lula?  
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 Para isso, temos como objetivo compreender até onde tal poder de discurso tem a 

capacidade de construir diferentes versões de um acontecimento e como as mídias tratam suas 

versões como realidade. Também objetivamos identificar os modos de produção de sentido 

que a Veja utiliza para aproximar do leitor sua ideologia e como se estabelece a relação de 

proximidade com o leitor. 

 No capítulo dois, fazemos uma breve revisão de estudos, a fim de identificar o que já 

foi pesquisado sobre Lula nas capas de Veja em termos acadêmicos. Identificamos muitos 

pontos em comum, de como a Veja gera sentido para o seu leitor e também o quanto de 

parcialidade se esconde atrás dessas estratégias por ela construídas.  

 Depois dessa breve revisão de estudos, construímos um quadro teórico baseado nos 

ensinamentos de pesquisadores de comunicação que estudaram  a análise de discurso de 

contratos de leitura, de fotografia jornalística e de conceitos de produção de sentido, como 

Eliseo Verón, Antônio Fausto Neto, Jorge Pedro Sousa, Milton José Pinto, Maurice 

Moiullaud, Patrick Charaudeau e Roland Barthes. Visitamos conceitos fundamentais para dar 

continuidade à análise, deles nos valendo daqui em diante. 

 Finalmente, partimos para a análise a fim de descrever e de identificar, a partir de 

elementos barthesianos, as imagens das capas de Veja ao longo da trajetória política de Lula, 

como a imagem de Lula foi construída nesses 31 anos de carreira política, desde 1979 até o 

final do seu segundo mandato, em 2010, e como as mídias impressas, em especial a Veja, têm 

o poder de influenciar seu leitor.  

 Sobre o tratamento dos materiais, conforme dissemos, o estudo recobre as capas de 

Lula desde sua instância sindical até sua ascensão a presidente da república. Esse longo 

período foi dividido em 6 fases: Lula como líder sindical, Lula em sua primeira candidatura 

como presidente, Lula nas eleições de 1994, eleições de 1998, Lula quando conquista sua 

primeira vitória, em 2002, e, depois, sua reeleição em 2006. 

 Estudamos subcorpus específicos de capas relativas a cada um desses períodos, 

sublinhando que o número de capas examinadas oscila entre eles em função das 

características de cada um desses momentos. Mas, ao todo, o estudo se constitui de 28 capas. 

Esse número poderia ser acrescidos para 35, caso as demais capas do período também 

tivessem sido analisadas. 

 As capas estão reunidas em torno de subconjuntos. Assim, o subcorpus 1 (SC 1), 

possui 4 imagens; subcorpus 2 apresenta 5 imagens; o conjunto 3 possui 2 imagens; o grupo 4 

também possui 2 capas. Já o grupo 5, que trata de Lula eleito e ao longo do mandato, possui 9 

capas, e o último conjunto, 6 imagens. Ou seja, são conjuntos finitos em que as capas estão 
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inseridas através de uma numeração que receberá o seguinte código: Imagem X – SC Y, em 

que X e Y serão os números correspondente da imagem e do subcorpus. Assim organizamos 

para facilitar a leitura da análise que aparece no capítulo 4, em que as capas, dentro de cada 

conjunto, não seguem necessariamente uma ordem cronológica. 
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1 LULA, NA VEJA, COMO OBJETO DE ESTUDOS 

 

Para realizar este trabalho de análise das capas da Veja, que envolve aspectos da 

trajetória política de Lula, é muito importante tentar fazer um mapeamento de trabalhos já 

desenvolvidos sobre o tema, principalmente na área acadêmica. Além desse motivo, por se 

tratar de um tema bastante pesquisado no âmbito da comunicação, foi necessário fazer essa 

revisão de estudos a partir de trabalhos monográficos e artigos que, de alguma maneira, 

apontam objetos de análise ou temas que se mostram afins ou estão construídos segundo 

ângulos diferenciados com relação a minha pesquisa.  

Conforme ressaltei, esta revisão de conteúdos foi feita a partir de pesquisas em livros e 

revistas científicas, de monografias de colegas já formados e também de artigos que estavam 

disponíveis na internet. São muitos os títulos sobre o tratamento discursivo das capas da Veja, 

abordando a figura de Luis Inácio Lula da Silva, além de outros que estudaram diversos 

personagens políticos brasileiros. Nessa trilha, Benetti (2007, p. 42) lembra que: “como a 

Veja é a principal revista de informação do Brasil, tem merecido nos últimos tempos a 

atenção de pesquisadores como Augusti (2005), Hernandes (2004), Nascimento (1999), Prado 

(2003) e Souza (2004), entre outros.” Um dos principais motivos desse semanário chamar a 

atenção de muitos pesquisadores é seu trabalho enunciativo de produção de sentido da revista, 

inserindo informação e opinião, aspectos que demandam estudos mais aprofundados. 

Dos estudos já vistos sobre capas da Veja, existem pesquisas que envolvem, além da 

produção de sentido, elegendo aspectos teóricos que envolvem a semiótica, a análise de 

conteúdo, a análise de discurso, entre outros. Abaixo, comentamos alguns trabalhos que 

guardam conexões e diferenças com o tema e o problema desta pesquisa.  

 

1.1 De líder sindical a presidente da república – um pouco de Veja e de Lula 

 

Em A trajetória imagética de Lula, estudam-se as fotografias de Lula que foram 

publicadas na revista Veja nos anos de 1979, 1989, 1994, 1998 e 2002, quando se elegeu 

presidente do país pela primeira vez. O autor da pesquisa utiliza a expressão “manipulação” 

da realidade para afirmar o poder que a mídia tem de mostrar várias versões de um mesmo 

fato e parte da escolha do fotógrafo no instante do clique até os processos que a imagem passa 

para ser finalmente publicada. O autor ainda estudou o contexto das imagens: o teor da 

reportagem e o momento político de cada fotografia, além das mudanças que o próprio 

personagem sofreu ao longo de mais de 20 anos do período estudado.  
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Em sua primeira aparição na capa da revista, o personagem aparece cabisbaixo e 

cercado de policiais, e a mídia começa a tratá-lo da perspectiva de um líder sindical. A capa 

tem uma moldura em preto para a fotografia e ainda há uma faixa que remete a uma tarja de 

censura com a manchete “Confronto no ABC”. No momento histórico, o país ainda era 

governado pela ditadura militar e a capa sugere a interpretação não só da detenção de Lula, 

mas também de obediência. Nas próximas edições, Lula era apresentado como um 

representante do povo, como um mediador de negociações entre governo e sindicalistas.  

Nessa primeira fase, o autor conclui que a revista “não o preteriu e nem o desvalorizou”. Em 

uma segunda fase da análise, da sua primeira candidatura à presidência, Veja frequentemente 

realçava comparações entre ele e outro candidato, Fernando Collor de Melo; enquanto Lula 

era mostrado como uma pessoa sem postura de presidente e com ideias revolucionárias, 

Collor tinha vários recursos que realçavam uma a imagem positiva diante dos leitores e 

eleitores. Na maioria das fotografias desse período, Lula aparece sozinho, dando a entender 

que a revista o mostra como um candidato que não tem força política para vencer uma eleição. 

 Na terceira fase do estudo, a eleição de 1994, apesar de o candidato ter mudado sua 

aparência, apresentar a barba feita e o usar ternos, a revista ocupou várias matérias sobre 

suspeitas de corrupção de pessoas próximas de Lula, traduzindo poucas perspectivas de 

vitória na eleição. As publicações destacavam a imagem de um candidato menos radical e 

mais preocupado com relações políticas para o país, o que se entende que a imagem de Lula 

na revista já não é desfavorável. Em 2002, o ano da vitória, a revista finalmente o exibiu 

como alguém pronto para assumir o comando político do Brasil. Nessa fase, também não foi 

alvo de críticas e polêmicas na revista. Depois de eleito, Lula aparece sorrindo na capa, 

segurando a bandeira do Brasil. O autor do estudo conclui, ao final das análises, que, ao longo 

dos anos e com apoio dos profissionais que cuidavam da imagem de Lula, ele passou de 

impotente para experiente, ajudando a conquistar um grande número de eleitores e que, 

inegavelmente, sua imagem em 2002 é bem mais favorável do que em 1989.   

As construções discursivas nas capas da Veja e da IstoÉ das campanhas presidenciais 

de 1989 são analisadas em O corpo do poder, focando nas capas que apresentam Lula. O 

estudo a respeito dos modos de construção de Lula nas revistas semanais observa o papel da 

mídia como observadora-julgadora dos acontecimentos de modo a influenciar seus leitores. A 

partir da análise semiótica se estudam também os diferentes mecanismos de discursivização 

empregados nos discursos.  

Lula é criado nas capas como anticapitalista, como um perigo à política brasileira e, 

dessa maneira, a mídia se coloca como protetora da ordem nacional – que alerta sua 
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população aos perigos de eleger um candidato de esquerda. Nas capas da revista, Lula sempre 

é qualificado, quase sempre como o candidato operário ou o de oposição, como rebelde, 

enquanto a imagem de Collor, outro candidato, geralmente é carregada de sentidos positivos,  

como um guerreiro, um candidato que será justo. Da mesma forma, a IstoÉ desqualifica Lula, 

seja por sua vestimenta ou pela situação de esquerda, como um perigo ao futuro do Brasil. 

Mas em outros momentos, a IstoÉ, diferente da Veja, procura retratar Lula como um 

candidato de “carne e osso”, como um ser humano, e não sempre como vilão, como a Veja o 

fez e, por outro lado, Lula ainda é tido pela IstoÉ como um candidato persistente, que não 

desiste de melhorar o país, em alguns momentos. 

 Em O poder da Imagem fotográfica, a autora da pesquisa analisa como Veja e IstoÉ 

construíram a imagem de Lula nas eleições presidenciais de 1989 e em 2002, a partir do poder 

que uma imagem fotográfica possui a partir de sua carga simbólica que, muitas vezes, o leitor 

não percebe.  Antes mesmo do surgimento da fotografia já existia a manipulação de imagens, 

que era feita pelos pintores ao retratar pessoas ilustres para omitir suas deformidades, ou seja, 

antes mesmo da fotografia surgir, as imagens já eram manipuladas e capazes de mudar os 

rumos da história. Além disso, são carregadas de símbolos e, se soubermos lê-los e/ou 

decifrá-los, é possível desvendar os mistérios da história. 

 De outra forma, a mensagem fotográfica é composta por um paradoxo de prova da 

realidade versus papel de representação e a autora do estudo ainda defende que a fotografia 

sempre está a favor das ideologias em diferentes usos. Nesse estudo, entende-se que cada 

imagem fotográfica subentende um discurso, mas que o conjunto dessas imagens acaba 

produzindo outro discurso. Na sociedade do espetáculo, produz-se enunciados em excesso que 

são capazes de reduzir a capacidade de crítica e de absorção dos discursos propagados. De 

acordo com a autora, esse excesso de imagens na sociedade midiática bombardeia a sociedade 

de informação e, possivelmente, deixa os leitores, de certa forma, anestesiados para a crítica 

da subjetividade da produção de sentido no discurso jornalístico e, a partir dessa sensação, 

perdemos a capacidade de refletir que as imagens não são a realidade.  

 Nos meses anteriores às eleições de 1989, as imagens publicadas pela Veja em suas 

capas e em suas matérias a respeito de Lula geralmente o desqualificavam, como um 

candidato despreparado e de pouca instrução. Em contrapartida, a Istoé procurava expor que 

Lula era um candidato que merecia o respeito e a atenção de todos, além de ter sido o 

fundador de um grande partido de representação nacional, procurando enfatizar o lado 

“guerreiro” do candidato. Já nas eleições de 2002, a situação foi praticamente inversa – não 

houve uma dualidade de oposição e situação tão fortes como em 1989 e Lula apresentava-se e 
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era apresentado em um novo estilo visual e político – aproximando-se a criação da imagem de 

Lula das duas revistas.  

Quando se observa a conotação de sentido das mensagens fotográficas e a relação com 

o texto jornalístico, o artigo Veja FHC, Veja Lula compara as capas de eleição e posse de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 1994/1995 e de Luis Inácio Lula da Silva em 

2002/2003 nas capas da Veja. O autor do estudo exclui a neutralidade na imprensa e defende 

que os veículos de comunicação seguem aparatos ideológicos, fazendo da imprensa, além de 

canal de informação, uma “indústria da consciência”, influenciando e comovendo pessoas, 

privilegiando assuntos e pessoas e omitindo ou obscurecendo outras.  

 A estrutura de uma redação permite o controle do fluxo das informações e dão suporte 

para que se produzam discursos sociais que depois reflete no consumo da revista.  A partir da 

análise, o estudo concluiu se que há marcas que, repetidas várias vezes, induzem para uma 

imagem positiva de FHC e negativa de Lula pelo uso de elementos barthesianos do processo 

de conotação. O diálogo entre os elementos verbais e não verbais também são capazes de 

alterar o discurso e causar a geração de sentidos diferentes e o autor do artigo defende que os 

discursos das capas de Veja são subjetivos e carregados de ideologia.  

Em O Governo Lula em Revista, Machado (2006) faz um balanço do olhar da mídia, 

especificamente da Veja, nos três primeiros anos do primeiro mandato de Lula como 

presidente. O autor aponta que, quando eleito pela primeira vez, Lula não era somente um 

símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT), mas também a marca das ideologias do partido.  

O autor explica que, durante os anos de campanha sem sucesso nas votações até sua 

primeira eleição, Lula representava seis pontos para a melhoria do Brasil, são eles: 1) a luta 

contra os excessos do Fundo Monetário Internacional; 2) a oposição dos partidos ditos de 

centro e direita; 3) a ideia de transparência em política; 4) a renegociação da dívida externa 

brasileira; 5) a inclusão social e 6) a reforma agrária, educacional, do trabalho, da previdência, 

da saúde. E, depois de três anos, como a revista Veja – enquanto a mais lida do país – trata 

dessas questões a partir da pergunta “Lula mudou o Brasil ou o Brasil que mudou Lula?”?  

 Antes das eleições de 2002, a revista mostrava inquietação com a possibilidade de 

eleição de Lula e até o relacionava com a política cubana, porém, logo no início de seu 

mandato, os investidores econômicos internacionais já não temiam mais a política de Lula. 

Contudo, em 2005, vários membros do PT foram denunciados em escândalos de corrupção e, 

precocemente, esses escândalos foram associados a Lula pela mídia, e há uma possível 

explicação pelo fato de a revista ser crítica com as esquerdas. Sobre as posições da mídia em 

denunciar, fiscalizar, informar, o autor do texto defende que Veja não é neutra, e, sim, 
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socialmente interessada nessas abordagens, em que o fato está sempre unido com alguma 

opinião de uma forma ou de outra, como no caso das coberturas que a revista faz sobre os 

escândalos políticos que envolveram membros do PT que participavam então do governo 

Lula.  

 Em outro artigo, Há que mudar, pero no mucho, que analisa as capas da cobertura da 

posse de Lula como presidente, em Veja, IstoÉ e Época, a autora analisa cada semanário com 

um modo diferente de mostrar o fato a partir de operadores de sentido sobre o acontecimento. 

É evidente que cada revista relatou o acontecimento de acordo com sua política editorial e as 

versões divergentes sobre a cobertura são feitas a partir do uso de metáforas, uma ferramenta 

de uso para a geração de sentido no discurso jornalístico. A autora ainda defende que a 

disputa das revistas pelo sentido é tão evidente quanto às eleições presidenciais por cada 

veículo ter uma posição ideológica diferente. Ela conclui que, apesar de apresentar mudanças 

do discurso de uma revista para outra a respeito da posse do novo presidente, todas 

produziram o “discurso da continuidade”, deslocando os sentidos desfavoráveis a Lula em 

publicações anteriores.  

 Outra pesquisa sobre a figura de Luis Inácio Lula da Silva – A (des)construção da 

Imagem do presidente Lula nas capas da revista Veja a partir de uma abordagem semiótica –

deu-se a partir da constatação, pelos seus autores, de que as revistas têm procurado fazer 

versões cada vez mais espetacularizadas em centrar personagens ou acrescentar um tom 

dramático em suas coberturas. De acordo com os autores, a revista Veja tem uma posição 

claramente contrária ao governo Lula (no que diz respeito ao seu primeiro mandato) ao 

mesmo tempo em que o líder, eleito presidente pela primeira vez, era símbolo de esperança 

para os brasileiros. 

  Oliveira e Napoleão (2006) defendem que, ao longo do mandato, a revista mudou seu 

posicionamento, construindo uma a imagem negativa do personagem, constatada a partir de 

signos – manchetes, fotografias, cores e símbolos. Nessa investigação, que se apóia 

teoricamente em Lúcia Santaella e Winfried Nöth (2001, p.16), os autores afirmam que, no 

estudo semiótico, signo
1
 é sinônimo de representação e, além disso, concordam que a 

representação situa-se entre a apresentação e a imaginação. Representação, na etimologia da 

palavra, é o oposto de apresentação: “sendo assim, uma representação parece reproduzir algo, 

alguma vez, já presente na consciência”. 

                                                 
1
 Signo é tudo aquilo que, sob certos aspectos e em alguma medida, substitui alguma outra coisa, representado-a 

para alguém (Pierce). A noção de signo é básica e essencial em qualquer ciência relacionada à comunicação, 

inclusive ao estudo da comunicação não verbal. 
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 Os autores examinam as relações entre a política e os meios de comunicação de massa 

uma vez que as coberturas políticas passaram por transformações ao longo dos anos. Também 

defendem a ideia de que a revista transforma figuras políticas em personagens centrais, num 

tom personalista, como se construísse uma personalidade para cada pessoa pública, de acordo 

com suas publicações. Roland Barthes afirma que o mito (nesse caso, o político) é uma criação 

da cultura de massa, como mecanismo ideológico de camuflar reais interesses. Além de 

conceitos de representação também se estudam conceitos de encenação no que podemos 

chamar de espetacularização da política. Nesse trabalho, os autores concluem que o jornalismo 

perde muito de sua objetividade em coberturas políticas de acordo com o interesse dos grandes 

veículos de comunicação e a estreita relação destes com a publicidade. Ao longo de seu 

primeiro mandato, é possível perceber que Veja representa Lula como presidente de diferentes 

maneiras, ora como herói, ora com imagem negativa, o que foi investigado a partir de 

elementos visuais sobre a invisibilidade que as capas criam.  

A pesquisa Disputas discursivas nas capas de Veja e Carta Capital, de Nascimento, 

Soares e Magalhães, (2007) faz uma comparação das estratégias discursivas das revistas 

semanais Veja e Carta Capital no período que precede o segundo turno das eleições 

presidenciais em 2006. De acordo com os autores, esse período foi marcado por vários 

acontecimentos políticos que tiveram uma repercussão exagerada pela mídia. Ao longo da 

leitura, é perceptível que cada semanário se comportou de uma maneira bem diferente e que 

suas posições ficam bastante claras depois de uma primeira leitura e mais clara ainda após a 

análise do discurso.  

Através das edições selecionadas para se fazer a análise do discurso, a revista Veja se 

posiciona favorável ao candidato Geraldo Alckmin e contra o então presidente Lula. Suas 

capas, se analisado o conjunto imagem/texto, mostram o presidente como inapropriado para 

continuar no comando do país. Enquanto isso, Carta Capital faz de suas capas quase que uma 

reposta a Veja, mostrando uma posição favorável ao candidato do Partido dos Trabalhadores. 

As marcas mais fortes de posição política estão, sobretudo, nas capas em que se utiliza charge – 

pois a charge é construída como se quer e aponta os defeitos de um personagem (nesse caso, os 

candidatos) mais exageradamente.  

Esse estudo mostra as estratégias discursivas de cada uma das revistas semanais e 

como elas são fortemente relacionadas a uma ideologia política, no caso, de cada um dos 

veículos na tentativa de tentar seduzir o leitor, levando-o a crer em uma posição político-

partidária da revista. A conclusão propõe que as mídias se configuram como veículos de 

informação apenas em tese, mas, frequentemente, assumem a posição de instituições 
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manipuladoras do pensamento da sociedade e com produção de notícias imparciais. E quanto 

ao fato de uma capa ser um tipo de resposta ao que foi dito na capa da outra, é feito um 

diálogo entre os dois veículos, e mais do que isso: há uma disputa pela última palavra dos 

acontecimentos, principalmente nas pautas de disputa eleitoral. 

 A partir de Lula versus Alckmin, procura-se destacar o que se diz no discurso verbal e 

não verbal da capas de Veja no período das eleições presidenciais de 2006, a partir das 

abordagens sobre os dois candidatos e parte-se da ideia de que a mídia trazia o primeiro 

mandato de Lula de forma negativa, a partir de escândalos de corrupções, envolvendo o 

partido e, mesmo assim, ele foi reeleito com um número significativo de votos.  

 O estudo diz que, antes de tudo, a publicidade e o marketing da revista é que vão 

seduzir o leitor a consumir aquele produto e, depois, seu conteúdo dito informativo – e os 

elementos de persuasão da revista, como cores, posição das imagens, interação entre verbal e 

textual – evidencia a figura dos candidatos de alguma maneira. Mesmo a partir da 

interpretação individual de cada leitor, a revista procura impor um limite das possíveis 

recepções marcadas fortemente pela ideologia.  

 Os significantes e significados presentes em capas de revista dependem muito da 

mente do leitor que os consome e, justamente por isso, os meios de comunicação impressos, 

no caso, as revistas semanais, valem-se do uso de estratégias para captar a atenção do seu 

leitor e, posteriormente, conduzir o pensamento e a interpretação sobre determinado fato – e, 

dessa maneira, é importante contextualizar o verbal e o não verbal que estão presentes nas 

capas da Veja como ferramenta de construção de imagem e sentido dos personagens políticos. 

 Em Lula, PT e Jornalismo, estudam-se duas capas da revista Veja, em que a figura do 

então presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores são alvos de críticas no ano de 2005, 

primeiro mandato de Lula como presidente. A partir da hipótese de que as capas de revistas 

funcionam como uma espécie de “vitrine” e que são cuidadosamente pensadas e montadas, 

elas são ainda tendenciosas. 

 A primeira capa analisada identifica o símbolo da pátria, o brasão nacional, que 

representa a glória, a honra e a nobreza do país e, por cima do brasão, está a estrela vermelha, 

símbolo do PT. De acordo com o autor, esses recursos gráficos têm como objetivo persuadir o 

leitor a consumir a informação da revista através de reações emocionais. No caso do símbolo 

nacional mesclado com o símbolo do PT, é uma estratégia de ironia e quando se usa 

“República do Zé”, a partir da data de posse de Lula como presidente, é uma troca irônica e 

ao mesmo tempo crítica que a revista faz ao governo.  
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 Na segunda e última capa analisada neste trabalho, o fundo preto com a fotografia de 

Lula em dimensão pequena e escrito “Lulla” (com duas vezes a letra l, uma em verde e outra 

em amarelo, relembrando o slogan de Collor enquanto candidato e que, depois de eleito, 

sofreu impeachment), a revista já sugere o que acontecerá em um futuro próximo a Lula. O 

estudo conclui que, a partir dos enunciados implícitos nas capas, Veja possui um discurso 

político forte, que argumenta, explica e defende determinadas posições políticas, contribuindo 

para que milhões de leitores possam, presumivelmente, absorver ideias em contextos políticos 

e ideológicos. 

Dessa revisão de estudos, de diferentes abordagens de revistas semanais, sempre 

incluindo a Veja, sobre personagens políticos e sempre a partir da imagem do Lula, é 

perceptível que, ao longo dos anos em que fora candidato, e depois presidente, Veja, na 

maioria das vezes, posicionou-se contrária a Lula como presidente brasileiro. Depois de 

eleito, em alguns momentos, a revista mantém uma posição mais próxima da imparcialidade, 

mas, em outros momentos, volta com a construção de aspectos negativos sobre Lula. Esta 

revisão de estudos é um passo importante para a realização deste trabalho, para se obter uma 

ideia não só de como os veículos, em especial a Veja, tratam a imagem de Lula, mas também 

o que os estudiosos percebem e identificam nas estratégias discursivas das capas das revistas. 

A partir deste breve mapeamento de estudos a respeito de Lula, Veja e ainda outras 

revistas e alguns outros personagens políticos, partimos para a construção de um suporte 

teórico para o nosso estudo a partir de autores que utilizam a análise do discurso para 

identificar a geração de sentido nos veículos de comunicação impressa. A partir desse quadro 

teórico, construimos uma base para a análise que veremos adiante, com pontos semelhantes e, 

em outros momentos, opostos ao que esses estudos defendem. 

 

2 A PRODUÇÃO DE SENTIDO E O JORNALISMO DE REVISTA 

 

 

Fazemos aqui algumas reflexões teóricas sobre determinados conceitos que vão nos 

ajudar na leitura das capas, valendo-nos de autores que estudaram, principalmente, questões 

relacionadas à produção de sentido aplicadas ao jornalismo de revista, especialmente as capas. 

Esse exercício a ser feito neste capítulo é fundamental, pois nós nos valeremos de alguns 

conceitos aqui mapeados para a análise das estratégias discursivas da Veja a respeito de Lula. 

Utilizamos como referência alguns contributos de Eliseo Verón, Roland Barthes, Maurice 

Moiullaud, Patrick Charaudeau e Jorge Pedro Sousa, cujos registros se encontram situados no 

corpo do presente capítulo. 
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Elegemos os principais pontos sobre análise de discurso que se encaixam com o 

trabalho, sem nos restringir a uma escola definida. Também ressaltamos o que os 

pesquisadores afirmam a respeito de análise do discurso e a produção de sentido, a 

importância da imagem  para a análise do discurso e tentamos aproximar essas teorias para as 

construções dos discursos jornalísticos, especialmente os das capas das revistas semanais. A 

partir desses apontamentos, objetivamos concentrar essas teorias no que diz respeito ao 

próximo capítulo, que é a análise das capas de Veja sobre Lula, e relacionar a teoria com a 

prática da análise e de apontamentos a respeito de produção de sentido na revista, como um 

caminho para as futuras conclusões deste trabalho. 

 

2.1 Jornalismo de revista 

 

 Neste item, trataremos inicialmente, alguns princípios básicos e uma breve história da 

evolução do jornalismo de revista. Visto que a capa de um semanário é um convite para 

visitar toda a publicação, vamos considerar as capas uma das partes mais importantes para as 

estratégias de sucesso pelas quais os meios se põem em contato com seus públicos. A capa é o 

primeiro contato com o leitor e nela já existe um forte trabalho de produção de sentido, bem 

como recursos apelativos para o consumo das matérias internas – é o que Scalzo (2004) 

chama de “boas capas de revista”.  

Uma revista, além de ser um veículo de comunicação, é um produto midiático que 

mistura informação com entretenimento. A primeira revista que surgiu foi publicada na 

Alemanha, em 1633, chamava-se Erbauliche Mounaths-Unterregun (Edificantes Discussões 

Mensais) e trazia publicações de um mesmo assunto, de caráter didático, assim como os 

livros. Ao longo do século XIX, as revistas ganharam espaço entre os leitores.  

 
Com o avanço técnico das gráficas, as revistas tornaram-se o meio ideal, reunindo 

vários assuntos num só lugar e trazendo belas imagens para ilustrá-los. Era uma 

forma de fazer circular, concentradas, diferentes informações  sobre os novos 

tempos, a nova ciência e possibilidades que se abriam para uma população que 

começava a ter acesso ao saber. A revista ocupou assim um espaço entre o livro 

(objeto sacralizado) e o jornal (que só trazia o noticiário ligeiro) (SCALZO, 2004, p. 

20). 

 

No Brasil, as revistas começaram a circular no início do século XIX, mas é no final do 

século que surge a primeira revista destinada a um público específico: chamava-se Galantes e 

era voltada aos leitores do sexo masculino. Ao longo da história do jornalismo de revista no 

país, podemos destacar algumas que marcaram a história da imprensa, como O Cruzeiro, de 

Assis Chateaubriand; Manchete, do grupo Bloch; e Realidade, da Editora Abril. Hoje, a 

revista Veja é a mais vendida e lida do país, pertence a Editora Abril e foi fundada em 1968  
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nos moldes da americana Time, por Vitor Civita e Mino Carta. De acordo com Scalzo (2004, 

p. 31), era voltada para um público formado por empresários, executivos e para a classe média 

urbana.  

Uma das características marcantes de uma revista são seus recursos gráficos bem 

elaborados e o aprofundamento maior do que o jornal diário para as coberturas. Na maioria 

das vezes, o texto é acompanhado por imagens ou infográficos e ela é rica de linguagem 

visual. Assim como na revista, as capas, ou seja, o convite para o leitor apreciar aquela 

edição, aquele texto e aquela imagem deve ser detalhadamente combinado. As revistas têm o 

objetivo de, além de conquistar o leitor, estabelecer uma relação de fidelidade e o fazem 

através dos seus contratos de leitura.  

 
Revista é também um encontro entre um editor e um leitor, um contato que se 

estabelece um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, ajuda a 

construir identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de pertencer a um 

determinado grupo (SCALZO, 2004, p.12). 

 

Os contratos de leitura são interações entre jornal-leitor, que se fazem presentes nos 

modos de produção da oferta do discurso. Para Fausto Neto (2007), é a partir dos contratos de 

leitura que as mídias se põem em contato com o “universo da recepção”, e, além disso, esses 

contratos são a instituição de vínculos entre a revista e o leitor, como ela se apresenta e fala ao 

seu receptor. Podemos definir por contratos de leitura 

 

[...] regras, estratégias e „políticas‟ de sentidos que organizam os modos de 

vinculação entre as ofertas e a recepção dos discursos midiáticos, e que se 

formalizam nas práticas textuais, como instâncias que constituem o ponto de vínculo 

entre produtores e usuários (FAUSTO NETO, 2007, p. 10). 

 

Assim, entende-se que os contratos de leitura são, além de uma oferta para o leitor, 

também o situam em um espaço interacional e as operações enunciativas que inserem o leitor 

em um contexto de interesses de questões.  

 

Requer que a oferta jornalística contenha operadores que se refiram ao mundo do 

leitor, para que se produza também o que o dispositivo jornalístico requer dele, ou 

seja, o seu reconhecimento e vice-versa [...] A força do „contrato‟ estaria nas 

virtudes de suas operações enunciativas, susceptíveis de traduzir, em termos de 

efeitos possíveis, a interação que articule a oferta jornalística e o trabalho de 

apropriação do leitor. (FAUSTO NETO, 2007, p. 12) 

 

De acordo com Verón (2004), o contrato de leitura reveste-se em um interesse 

particular para se conhecer as relações entre produtor e receptores de mensagens. O contrato 

de leitura visa criar um vínculo entre o suporte e seu leitor – é através dele que se pode 

perceber a especificidade de um suporte e valorizar tal leitura diante de veículos concorrentes.  
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O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de imprensa 

seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao leitor; uma 

paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher seu caminho com mais ou 

menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o risco de se perder ou, ao 

contrário, que são perfeitamente sinalizadas. [...] o leitor reencontra personagens 

diferentes, que lhe propõem atividades diversas e com os quais ele sente mais ou 

menos desejo de estabelecer uma relação (VERÓN, 2004, p. 236). 

 

  Quase sempre, as capas de revista são a primeira impressão que o leitor tem da edição. 

É a partir da capa que o leitor decide se vai comprar e/ou ler a revista e, por esse motivo, elas 

são cuidadosamente elaboradas. São ricas em recursos gráficos e as manchetes que as 

acompanham devem convencer seu público a ler aquele veículo. Scalzo (2004) afirma que a 

capa tem o potencial de prender a atenção do leitor: 

 
Uma boa revista precisa de uma capa que a ajude a conquistar os leitores e os 

convença a levá-la para casa. „Capa‟, como diz o jornalista Thomaz Souto Corrêa, „é 

feita para vender revista‟. Por isso, precisa ser o resumo irresistível de cada edição, 

uma espécie de vitrine para o deleite e sedução do leitor (SCALZO, 2004, p. 62). 

 

As capas oferecem um resumo da edição, mas podem, antes de ser lidas, ser vistas, ou 

seja, seus elementos não textuais também transmitem informação. Além disso, elas podem ser 

consideradas, além de um espaço informativo, um espaço publicitário, que induz a compra de 

um produto. Podemos afirmar que as capas de revistas semanais constroem discursos. 

As capas de uma revista causam grande impacto no leitor, pois significam a primeira 

impressão, como se fosse a embalagem de um produto, e ainda são um fator determinante 

para que aquele leia o conteúdo da matéria. Por isso, tanto o discurso verbal quanto o não 

verbal de cada capa são bem elaborados e possuem elementos intencionais que, através dos 

efeitos de sentido, são capazes de formar diversas leituras de um mesmo fato ou de uma 

mesma realidade. O título da revista, suas chamadas e as cores servem para vender suas 

matérias e também é uma tentativa de posicionar seus leitores a sua linha ideológica. Essa 

rede de sentidos se faz da união da linguagem textual e da imagética. 

Na capa de um suporte de imprensa, o enunciador pode interpelar o destinatário 

através do olhar, ou mantê-lo a distância.  

 

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 esse último (VERÓN, 2004, p. 221). 

Assim, a capa é o primeiro contato, o início da relação entre emissor e receptor, a 

partir do dispositivo, que é a revista, e, a partir da capa, já se encontram elementos com 
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significações possíveis e já é possível que o leitor absorva os sentidos produzidos pelo veículo 

antes mesmo de sua leitura ir além da capa. 

Os meios de comunicação, como é o caso da revista, procuram, no seu cotidiano, criar 

várias formas de vínculos com os leitores. Para tanto, a revista, mais especificamente, 

interpela os leitores por diferentes formas de linguagens: abre espaço para que o leitor nela 

fale; oferece serviços de utilidade, como colunas especializadas; e se coloca também como 

representante do leitor segundo suas políticas editoriais. Todas essas formas de “tomadas de 

posição” da revista em relação ao leitor passam a ser motivos de leituras interpretativas das 

quais se valem da análise do discurso. Essa posição que a revista toma, quase sempre de modo 

ideológico, nem sempre é visível ao leitor comum, mas, em muitas vezes, é constatada a partir 

de marcas discursivas. Por esse motivo, a análise de discurso das mídias, neste caso, dos 

veículos impressos, recebe a atenção de muitos pesquisadores, como forma de uma leitura e 

análise do discurso das mídias, a qual está além do que é literalmente dito – as enunciações e 

como elas são capazes de gerar sentidos.  

 

2.2 Apontamentos sobre Análise do Discurso 

 

A análise do discurso pretende descrever marcas que podemos encontrar no discurso 

jornalístico, como, no caso do jornalismo impresso, a mistura da linguagem verbal, imagens e 

padrões gráficos – o contexto do próprio texto publicado. 

 

A análise de discursos procura descrever, explicar e avaliar criticamente os 

processos de produção, circulação e o consumo dos sentidos vinculados àqueles 

produtos na sociedade. Os produtos culturais são entendidos como textos, como 

formas empíricas do uso da linguagem verbal, oral ou escrita e/ou de outros sistemas 

semióticos no interior de práticas sociais contextualizadas histórica e socialmente 

(PINTO, 1999, p. 11). 

 

 Na mesma linha, Charaudeau (2006, p. 40) considera que “Discurso é a combinação 

das circunstâncias em que se fala ou escreve pela maneira a qual se fala”. Partindo do 

conceito de Saussure, a linguagem está entre a língua e a fala. A partir desse conceito surge a 

concepção de discurso, que pode ser considerada qualquer produção de linguagem: escrita ou 

imagética. De acordo com Verón (2004), a análise do discurso é intertextual.  

 

Um discurso ou um conjunto de discursos (enquanto unidades textuais concretas, 

produzidas dentro do social) não constitui um objeto homogêneo: esta noção de 

„discurso‟ não é uma noção teórica e sim puramente descritiva.  Deste ponto de 

vista, conseqüentemente, um „discurso‟ não tem unidade própria, todo discurso 

sendo o lugar de manifestação de uma multiplicidade de sistemas de condições, uma 

rede de interferências (VERÓN, 2005, p. 90). 
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Mouillaud (2002) afirma que o discurso não é aquilo que um jornal, no nosso caso, 

uma revista, diz, mas a maneira como ela o diz. Além disso, de acordo com essa teoria, um 

discurso de imprensa não está solto no espaço, e, sim, está envolvida no que Mouillaud (2002) 

chama de “dispositivo”, que antecipa seu sentido e, além de comandar a ordem dos 

enunciados, também define a postura do leitor.  

 

Descrevemos os dispositivos como sendo matrizes (muito mais do que suportes) em 

que se vinham inscrever os textos. Neste sentido, o dispositivo (livro, jornal, canção, 

discurso, filme etc...) existe antes do texto, ele o precede, comanda a sua duração e a 

sua extensão. A antecipação do dispositivo não significa, contudo, a passividade do 

texto (MOUILLAUD, 2002, p. 32). 

 

Os dispositivos não são apenas um suporte ao enunciado, mas onde o enunciado toma 

forma. Em nossa pesquisa, tratamos as capas, objeto de nosso estudo, como um dispositivo. 

Começando pelo título da revista na capa, Mouillaud (2002) defende que o nome também é 

um enunciado e, muitas vezes, prepara para a manchete ou a completa. No caso do nosso 

objeto de estudo, Veja, além de título da revista também serve como um verbo imperativo, 

que tem o poder de fazer um convite ou enviar uma ordem a seu emissor, por exemplo, “Veja: 

confronto no ABC”. Quando o leitor possui uma identificação com a revista, ela deixa de ser 

apenas uma para ser a revista.  

De acordo com Pinto (1999), a análise do discurso, além de descrever e explicar, 

também serve para avaliar de forma crítica os processos de produção e circulação e ainda do 

consumo dos sentidos vinculados aos produtos midiáticos na sociedade. No caso das capas de 

revista, a análise do discurso pretende analisar o conjunto de elementos presentes, verbais ou 

não verbais, ou seja, o contexto das capas. 

 

Às práticas socioculturais no interior das quais surgiu e que costumam ser chamadas 

de contexto. Como sinônimo de contexto, emprega-se com freqüência a expressão 

condições sociais de produção ou apenas condições de produção, mas ao utilizá-la é 

preciso ter em mente que as condições de produção incluem todo o processo de 

interação comunicacional – a produção, a circulação e o consumo dos sentidos 

(PINTO, 1999, p. 12). 

 

A análise do discurso pode ser relacionada com duas práticas textuais de culturas 

antigas: a hermenêutica (prática de interpretar textos) e a retórica (técnica de elaboração 

textual). Nessas duas antigas práticas, o interesse em abordar um texto é reconstituir seu 

conteúdo de forma mais pura e original possível, o que Pinto (1999) chama de “interpretação 

privilegiada”.  

 
A partir do final do séc. XIX, ligando-se cada vez mais às ciências humanas e 

sociais, como história, sociologia, antropologia e psicologia, e, mais recentemente, à 
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lingüística e à psicanálise. [...] Com freqüência, o interesse hermenêutico pela 

interpretação aparece acompanhado de interesses explicativos, tentando relacionar o 

texto ao seu autor ou à época em que foi produzido, e avaliativo, segundo critérios 

éticos e estéticos (PINTO, 1999, p. 15). 

 

Algumas das características da retórica e/ou da hermenêutica cabem também aos 

discursos contemporâneos: a busca pela hegemonia, a produção de simulacros verossímeis, a 

polifonia e o dialogismo. A análise de discurso tem como objetivo não o que um texto diz, 

mas como ele diz, os modos de dizer, o que chamamos de enunciação. Pinto (1999) defende 

que, além desses modos de dizer, também existem os modos de apresentar, modos de 

mostrar, modos de interagir e os modos de seduzir dentro da contextualização do objeto a 

ser analisado. Lembramos de conceitos utilizados por Pinto (1999) para a enunciação, como o 

ato de produzir conteúdo textual, enunciado ao produto cultural produzido e consumido pelo 

receptor ou destinatário. Assim, o discurso  

 

Tem papel fundamental na reprodução, manutenção ou transformação das 

representações que as pessoas fazem e das relações e identidades com que se 

definem numa sociedade, pois é por meio dos textos que se travam as batalhas que, 

no nosso dia-a-dia, levam os participantes de um processo comunicacional a 

procurar „dar a última palavra‟, isto é, a ter reconhecido pelos receptores o aspecto 

hegemônico do seu discurso (PINTO, 1999, p. 28). 

 

 

Dessa forma também funcionam as manchetes, que evocam o emissor para continuar 

apreciando as matérias internas da revista. Muitas vezes, as manchetes são atemporais, pois 

por ser semanal, a revista, muitas vezes, acaba tratando conteúdos que já foram noticiados na 

imprensa diária, o que diferencia a mídia semanal da mídia diária, bem como o 

aprofundamento e a contextualização dos acontecimentos. Por esse motivo, diversas vezes, 

vemos manchetes intemporais em capas de revista – como o presente da informação – “o 

leitor é posto em presença daquilo que os títulos constituem em atualidade.” (MOUILLAUD, 

2002, p. 120). 

A análise de discurso consiste entre duas instâncias: enquanto produção e, 

posteriormente, como recepção, ou seja, a construção de sentido depende de ser absorvida 

pelo consumidor.  

 

No que tange a máquina midiática, a primeira instância é representada pelo produtor 

de informação (o organismo de informação e seus atores), a instância de recepção 

pelo consumidor da informação (diferentes públicos: leitores, ouvintes, 

telespectadores) e o produto pelo texto midiático (CHARAUDEAU, 2006, p. 25). 

De acordo com Verón (2004), as superfícies discursivas tomam uma forma operacional: 

uma rede de relações que são assumidas por marcas discursivas, e essas marcas podem ser 

linguísticas, não linguísticas e por unidades significantes heterogêneas, que compreendem as 
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duas já citadas. A análise dos discursos compreende duas posições diferentes – a produção e o 

reconhecimento de um dado discurso.  

 

Dado que um discurso não pode ser analisado em si mesmo e que analisar um 

discurso pressupõe a definição prévia de um nível de pertinência da análise e que, 

conseqüentemente, a análise sempre relaciona o discurso com qualquer outra coisa 

que não ele próprio, então isso implica que essa „outra coisa‟ não será a mesma na 

produção e no reconhecimento, relativamente a um mesmo discurso (VERÓN, 2004, 

p. 160). 

 

Se um discurso for analisado em sua produção, é possível verificar um campo de 

efeitos possíveis e não um efeito obrigatório. Os elementos de produção de sentido podem 

revelar um enunciador pedagógico, que tenta organizar o discurso na concepção do seu leitor. 

“Que um discurso é comparativamente opaco quer dizer que ele privilegia a enunciação sobre 

o enunciado, que exibe suas modalidades de dizer mais do que diz.” (VERÓN, 2004, p. 233). 

Sobre o campo dos efeitos possíveis e das intencionalidades de um veículo midiático, 

Charaudeau (2006) defende que a informação é resultado da combinação da intenção do 

emissor com a intenção do receptor, como uma “co-intencionalidade”. Nesse caso, os efeitos 

possíveis dependem de uma interpretação construída pelo seu consumidor – e cabe ao nosso 

trabalho, “observar a distância para tentar compreender e explicar como funciona a máquina 

de fabricar sentido social, engajando-se em interpretações cuja relatividade deverá aceitar e 

evidenciar” (CHARAUDEAU, 2006, p.29). 

Como falamos antes, que marcas discursivas presentes em um discurso podem ser 

verbais ou não, é importante observar a relação que texto e imagem possuem nas capas de 

revista. Para Verón, “em análise do discurso, quando se trata de composições texto/imagem, a 

imagem nunca pode ser analisada em si mesma; ela não é separável dos elementos 

lingüísticos que a acompanham, que a comentam.” (Verón, 2004, p. 69).  

 

A Imagem testemunhal, por fim e por conseqüência, é perfeitamente coerente com a 

deontologia clássica da informação: os fatos são uma coisa, as opiniões e as 

interpretações da mídia são uma outra, e a objetividade se mede pela manutenção 

escrupulosa da fronteira entre umas e outras (VERÓN, 2004, p. 170). 

 

Assim, em muitos casos, o jornalista ou o produtor de informação, apresenta-se não 

como relator de acontecimentos, mas como um intérprete, e acaba indo além de ser o relator 

dos fatos, do que acontece, como um produtor de induções de pensamentos e opiniões ao 

público consumidor dos veículos de comunicação de massa – temos assim a construção do 

acontecimento.  

Assim sendo, o acontecimento nunca é transmitido à instância de recepção em seu 

estado bruto; para sua significação, depende do olhar que se estende sobre ele, olhar 
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de um sujeito que o integra num sistema de pensamento, e assim fazendo, o torna 

inteligível (CHARAUDEAU, 2006, p. 95). 

 

Para a análise das capas de Veja, que tradicionalmente contém imagens em sua capa, 

também é necessário fazer uma análise das enunciações que as imagens trazem. É a ideia que 

Pinto (1999) intitula “texto misto”, que confere aos discursos o efeito de realidade nos textos 

verbais, como as imagens sendo a prova do acontecimento.  

 

A análise de discursos defende a idéia de que qualquer Imagem, mesmo isolada de 

qualquer outro sistema semiótico, deve sempre ser considerada como sendo um 

discurso, recusando a categoria de „signos icônicos‟ ou „ícones‟ em que são em geral 

classificadas por semiólogos (PINTO, 1999, p. 37). 

 

De acordo com Verón (2004), um dos modos de construção de capas é a partir da 

“retórica visual dos personagens”, o discurso informativo das revistas semanais: 

 

[...] muitas vezes retoma uma matéria que existe fora dele (nos anúncios políticos, 

por exemplo) para trabalhá-la por sua própria conta. Para cada “personalidade 

pública”, a mídia constrói um conjunto de traços que, em virtude dessa construção, 

se convertem em índices de reconhecimento do personagem, de sua Imagem. No 

plano material visual, cada mídia dispõe de um repertório  de “situações” para cada 

personagem, de modo a poder fazê-lo “atuar” conforme a interpretação que a mídia 

quer dar de uma conjuntura que lhe concerne (VERÓN, 2004, p. 175). 

 

Então, como consequência desse repertório de situações, a representação visual de um 

personagem público, a imagem pode perder seu valor referencial, ou seja, a imagem se torna 

um conceito e não um testemunho de um acontecimento. 

A fotografia não é simplesmente o “espelho da realidade” como muito já se ouviu 

falar. A imagem tem um poder de geração de sentidos tão importante quanto o texto verbal, e 

texto e imagem juntos colaboram para uma cadeia de sentidos poderosa. Justamente por ser a 

prova de que um fato aconteceu é que a fotografia tem importância nos veículos de 

comunicação impressos e digitais, mas também têm fortes marcas discursivas e, a partir do 

que Henri Cartier-Bresson chama de instante decisivo, o momento exato do clique, o 

enquadramento, a composição, o ângulo, as luzes e tantos outros elementos morfológicos de 

uma imagem também são responsáveis por sentidos possíveis de significação.  

 

2.3  Sobre a mensagem fotográfica 

 

Como dissemos, um discurso pode ser enunciado em vários tipos de linguagens. 

Particularmente, no caso das revistas midiáticas, a fotografia ou outras formas de imagem 

aparecem com muita relevância. Discorremos algumas reflexões sobre fotografia como 

discurso. 
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Para analisarmos as capas da revista Veja é fundamental estudarmos todos seus 

elementos: texto, cores e imagens. A imagem possui linguagem própria e é capaz de 

comunicar e, como produto do jornalismo, mostra os acontecimentos midiáticos, dando 

suporte à realidade.  

Hoje, ao nível das comunicações de massa, quer-nos parecer que a mensagem 

lingüística está presente em todas as imagens: como título, legenda, como matéria 

jornalística, como legendas de filme, como fumetto; como se vê, questiona-se hoje o 

que se chamou a civilização da Imagem: somos ainda, e mais do que nunca, a 

civilização da escrita, porque a escrita e a palavra são termos carregados de estrutura 

informacional (BARTHES, 1990, p. 32). 

 

De acordo com Sousa (2004, p. 113), uma análise do discurso de veículos jornalísticos 

impressos fica incompleta se as fotografias não forem observadas, pois as imagens 

contribuem para informar e enfatizar os acontecimentos, além de suas funções estéticas. “A 

atribuição de sentido a uma fotografia jornalística depende do contexto direto em que a foto é 

obtida e do contexto discursivo onde a mesma é inserida.” 

Observando que as fotografias dos veículos impressos estão inseridas neles por algum 

motivo, seja ideológico, estratégico ou informacional, assim como o texto, a fotografia 

enuncia diferentes interpretações de uma realidade – mas também permite a revista um tom de 

credibilidade, mostra que determinado fato realmente aconteceu. Para Barthes (2003), a 

fotografia é um certificado de presença, ou seja, uma prova de que aquele registro é real. Mas 

cada fotografia pode não ser uma realidade objetiva, pois ela trás a visão do fotógrafo.  

 

É evidente que, mesmo sob a ótica de uma análise puramente imanente, a estrutura 

da fotografia não é uma estrutura isolada; identifica-se, pelo menos, com uma outra 

estrutura que é o texto (título, legenda ou artigo) que acompanha toda fotografia 

jornalística. A totalidade da informação está, pois, apoiada em duas estruturas 

diferentes (uma das quais lingüística); essas duas estruturas são concorrentes, mas, 

tendo unidades heterogêneas, não se podem confundir; no texto, a substância da 

mensagem é constituída por palavras, na fotografia, por linhas, superfícies, matizes. 

[...] Assim, embora não haja fotografia jornalística sem comentário escrito, a análise 

deve focalizar, em primeiro lugar, cada estrutura isolada; somente após ter-se 

esgotado o estudo de cada estrutura é que se poderá compreender a maneira como as 

estruturas se completam (BARTHES, 1990, p. 2). 

 

Em primeiro lugar, faz-se uma leitura de cada imagem (observando sempre outros 

elementos gráficos que a acompanham) e depois uma interpretação para, no final da pesquisa, 

chegar-se a uma conclusão, ou seja, faz-se uma transposição dos códigos visuais em códigos 

linguísticos. Busca-se a compreensão visual de cada fotografia, levando-se em conta o seu 

contexto histórico e informativo. 

 

Podemos considerar que entre os mais relevantes elementos potencialmente 

conferidores de sentido a uma mensagem fotojornalística se inscrevem, além do 

texto, elementos como a pose dos actantes (gestos, expressões, etc.), a presença de 
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determinados objetos, o embelezamento da Imagem ou dos seus elementos, a 

truncagem, a utilização e várias imagens, etc. (SOUSA, 2004, p. 115). 

 

 A interpretação das imagens pode ser feita a partir de seis elementos barthesianos 

(que Barthes intitula “elementos de conotação”) e que são geradores de sentido. De acordo 

com Barthes (1990), esses elementos são: 

a) Truncagem: é um truque fotográfico que “distorce” a informação da foto a partir 

da sacada do fotógrafo, que combina ângulos, enquadramentos e distâncias estratégicas. 

Assim, podemos afirmar que a truncagem é um modo de inserir ou excluir personagens e 

objetos de uma fotografia e 

 

caracteriza-se por intervir, sem prevenir, no próprio interior do plano de denotação; 

utiliza a credibilidade inerente à fotografia, que como vimos, consiste em seu 

extraordinário poder de denotação, para apresentar como simplesmente denotada 

uma mensagem que, na verdade, é fortemente conotada; em nenhum outro 

procedimento a conotação incorpora tão completamente a máscara. (BARTHES, 

1990, p. 16). 

 

b) Pose: a partir da pose, seja ela proposital ou não, sugerem-se os significados da 

fotografia jornalística. Não se trata de um recurso exclusivo da fotografia, mas, a partir da 

pose, “o leitor recebe como uma simples denotação o que é, na verdade, uma estrutura dupla, 

denotada-conotada” (BARTHES, 1990, p.17). A pose é uma maneira de fazer com que os 

gestos e as expressões do personagem fotografado auxiliem a construção dos sentidos sobre a 

imagem e a pessoa representada. 

c) Objetos: os objetos que compõem o cenário de uma fotografia, sendo enquadrados 

propositalmente ou não, são indutores de ideias, ou ainda, símbolos. Mesmo quando os 

objetos em cena não possuem força, eles são carregados de sentidos – fazendo diferença na 

interpretação a respeito de uma imagem. “ Esses objetos constituem excelentes elementos de 

significação: por um lado, são descontínuos e completos em si mesmos, o que, para um signo, 

é uma qualidade física, e por outro lado, remetem a significantes claros, conhecidos.”  

(BARTHES, 1990, p. 17) 

d) Fotogenia: a conotação da mensagem se encontra na própria imagem embelezada 

por técnicas fotográficas, como a iluminação ou uso do flash, por exemplo, e técnicas 

gráficas, como a qualidade da impressão. São efeitos estéticos que resultam também em 

efeitos significantes. 

e) Esteticismo: consiste na exploração estética ou artística da fotografia a partir de 

técnicas que a fotografia herdou da pintura, como enquadramentos em perspectiva ou a regra 

de terços, por exemplo.  
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f) Sintaxe: quando a sequência de imagens dá sentido e fundamento ao fato. Pode ser 

observada na mídia em momentos que duas imagens são posicionadas em um mesmo 

dispositivo, de modo que a interpretação das duas podem se confundir.  

Além desses elementos imagéticos classificados por Barthes, o texto é a maior 

ferramenta para indução de sentido de uma imagem ou para “inflar-lhe de sentido”. Por esse 

motivo, a análise da capa como um todo, do contexto que existe além da imagem e além do 

texto, é importante para concluir sobre as estratégias discursivas utilizadas pela revista como 

ferramenta ideológico-política.  

 

Barthesianamente poderíamos considerar que entre os mais relevantes elementos 

potencialmente conferidores de sentido a uma mensagem fotojornalística se 

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

da própria Imagem, como a pose, a presença de determinados objectos, o 

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

várias imagens (SOUSA, 2002, p. 75). 

 

De acordo com Sousa (2002, p. 76), não existe fotojornalismo sem texto, “embora 

fotografia e texto não sejam estruturas homogêneas”.  O texto pode chamar a atenção para 

uma imagem, complementar a informação imagética, ancorar o significado da fotografia, 

conotar a imagem, possibilitando diversas significações, e ainda analisar, interpretar ou 

comentar seu conteúdo. Por isso, a análise das imagens de modo isolado e, depois, em 

conjunto com seu contexto e com o texto que a acompanha nas capas apresentam vários 

modos de gerar sentido de interpretação aos fatos, capazes de chamar a atenção e ainda agir 

como tentativa de induzir o leitor de acordo com o discurso da revista. As imagens 

pressupõem ao leitor um “espelho da realidade”, enquanto são apenas um modo de dizer entre 

possíveis significações e interpretações, sendo, assim, de extrema importância para a análise 

das capas de Veja. 

 

2.4 A produção de sentido como ferramenta de análise 

 

 O jornalismo sempre possuiu raízes ideológicas. Apesar de ser marcado pela 

informação, objetividade e imparcialidade, a notícia fornece diferentes interpretações que 

cabem ao emissor decodificar. Se, por um lado, o processo de fazer uma revista envolve 

sentidos, por outro, essa conotação só acontece a partir da compreensão do emissor. Para 

Charaudeau (2006, p. 41) ,“a informação é essencialmente uma questão de linguagem, e a 

linguagem não é transparente ao mundo, ela apresenta sua própria opacidade através da qual 

se constrói uma visão, um sentido particular do mundo.” Nesse caso, podemos considerar a 

mídia como manipuladora em diversas situações e, além de transmitir o que acontece na 
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realidade, ela impõe o que constrói sobre um espaço público – é o que Charaudeau (2006) 

refere-se como “espetáculo da democracia”.  

 De acordo com Verón (2004, p. 136), a produção de um discurso visa a produção de 

“[…] efeitos possíveis”. Mouillaud (2002) afirma que a informação tem uma face dupla, “o 

que pode ser visto e o que deve ser”. A partir do acontecimento, seu relato será feito pela 

mídia a partir de uma moldura imposta por ela mesma, que dá um recorte próprio ao fato, 

dando continuidade a uma rede de sentidos. O veículo de comunicação é, sobretudo, um 

operador de sentido que enquadra a informação a sua maneira. 

 

Isto quer dizer que as notícias devem ser interpretadas como o resultado de acordos 

– implícitos ou explícitos – entre agentes das redes (networks); e como as redes 

profissionais são elas mesmas entremeadas com os estabelecimentos políticos e os 

sociais, as news aparecem como o desafio de estratégias nas quais intervêm 

“promotores”, “montadores” do acontecimento (MOUILLAUD, 2002, p. 54). 

 

Isso significa que a informação pressupõe uma versão realista do acontecimento, 

enquanto é apenas uma consequência. Mouillaud (2002) afirma que a maneira como se relata 

um fato é feita a partir de um enquadramento próprio que o veículo de comunicação dá para 

determinado acontecimento, compondo o cenário e focando o que achar mais importante. É 

por esse enquadramento que um mesmo fato apresenta diversas interpretações ao receptor e, 

se comparado a outro veículo de comunicação, um único fato pode ser contado de diversas 

maneiras. A partir dessa “face dupla” da informação, entende-se que o fato é composto não 

somente por aquilo que é mostrado, mas também pelo que deixa de ser abordado.  

 

A página do jornal tem em comum com a superfície de um quadro o fato de 

pertencerem ao domínio da representação; em ambos, trata-se de uma projeção: na 

pintura, da projeção das coisas sobre um plano e suas dimensões; no caso do jornal, 

os acontecimentos são postos no espaço da página. O jornal não é apenas língua ou 

discurso, quer dizer, significação, e não se pode, sem mutilá-lo, negligenciar sua 

dimensão propriamente representativa (MOUILLAUD, 2002, p. 204). 

 

Os argumentos que procuram capturar um sentido de aprovação do público pelo lado 

emocional, a partir da criação de imagens simpáticas ou apáticas para o emissor, é que Pinto 

(1999) chama de efeitos de sentido. 

 

A função das ideologias como constitutivas da produção/reprodução dos sentidos 

sociais, por forçados aparelhos ideológicos, desenvolvida por Lous Althusse, tem 

papel fundamental na Análise do Discurso. Define os discursos como práticos 

sociais determinados pelo contexto sócio-histórico, mas que também são parte 

constitutivas daquele contexto  e tem privilegiado em suas análises principalmente 

textos impressos ou transcrições orais, quase sempre tratados isoladamente, de modo 

independente de outros sistemas semióticos presentes, e cujas implicações político-

ideológicas procuravam desvelar, de um ponto de vista crítico (PINTO, 1999, p. 21). 

 



 33 

Os grandes acontecimentos da mídia seriam aqueles que permitem não somente ver, 

mas não ver. O acontecimento seria um recurso cujo valor residira menos no que ele é do que 

no que não é. 

O excesso não estaria do lado onde se o deplora ordinariamente (um excesso de 

informações, de palavras e de imagens). Seria um excesso do não-saber; existiria um 

excesso de conhecer atribuído ao acontecimento, uma sobrecarga de sentido 

adicionada a seu sentido, a menos que seja necessário dizer, com Rosset, que o 

sentido suposto do acontecimento seja o próprio excesso (MOUILLAUD, 2002, p. 

81).  

 

 Outra maneira de a revista produzir sentido é na utilização das declarações de suas 

fontes, como uma tentativa de isenção de posicionamento. Essa reprodução ou citação 

consiste na utilização de um outro discurso. É uma maneira de a imprensa dizer e não ser 

encontrada sua fala no enunciado, o que muitos autores chamam de “não dito”. 

 Em outros casos, as revistas semanais constroem personagens políticos por sua própria 

conta. “Para cada personalidade pública, a mídia constrói um conjunto de traços que, em 

virtude dessa construção, se convertem em índices de reconhecimento do personagem, de sua 

Imagem.” (VERÓN, 2004, p.175). 

 
É sobretudo no campo das vozes citadas (quer dizer, dos enunciados que conservam 

índices de sua exterioridade) [...] uma vez que, por definição, os enunciados que são 

naturalizados em fatos dissimulam os empréstimos e as manipulações do jornal. A 

valor da disputa não é sem importância, se é verdade que a estratégias da mídia, com 

relação às vozes que ela rapporte, é o álibi de sua própria voz – a voz que parece ter 

perdido (MOUILLAUD, 2002, p. 121). 

 

Nesae caso, a reprodução de sentido, ou seja, a compreensão do leitor é tida como 

estratégia discursiva entre o enunciado reprodutor e o enunciado reproduzido. Vale lembrar 

que o acontecimento, quando relatado, pode ser visto de maneiras diferentes, a partir de 

pressuposições diferentes – e é a partir dessas pressuposições que a mídia tem o grande poder 

de gerar sentido e manipular e/ou influenciar a informação ao seu leitor.  

 

Para a análise de discursos, cada texto pertence a um gênero de discursos ou a uma 

espécie de discursos e, para cada gênero ou espécie cabe determinar o que se chama 

de dispositivo de enunciação: a explicitação dos diferentes posicionamentos 

ideológicos ou posições enunciativas ou ainda lugares de fala – ou seja, as diferentes 

maneiras de construir a representação de uma determinada prática social ou área de 

conhecimento propostas pelos sujeitos que aparecem nos textos e que são assumidas 

ou não pelos participantes do evento comunicativo em curso (PINTO, 1999, p. 33). 

 

 Portanto, o ato de informar está relacionado com estratégias discursivas de seu 

produtor e também pelo que deixa de ser informação. Um mesmo enunciado ainda pode ser 

carregado de diferentes valores, presente em um jogo de “dito e não-dito, de explícito e 

implícito, que não é perceptível por todos” (CHARAUDEAU, 2006, p.39): 
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Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 

transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as 

normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de sentido para influenciar 

o outro, isto é, no fim das contas, escolha de estratégias discursivas 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 39). 

 

A partir deste breve trabalho de referenciação de textos, visando a análise do próximo 

capítulo, é possível afirmar que os veículos de comunicação, sobretudo, impressos, utilizam 

diferentes ferramentas estratégicas discursivas para ofertar ao seu público “linhas de 

pensamento” por ele propostas. São diversas estratégias que, em análise aprofundada, 

podemos identificar através de marcas visuais e verbais isoladamente e em conjunto. Vale 

lembrar que a construção de sentidos existe em oferta, mas, não necessariamente, eles são 

percebidos pelos receptores. Não há uma relação de causa e efeito entre sentidos e receptores. 

Apesar de a matéria da revista propor sentidos aos seus leitores, estes criam outros sentidos 

que não estão necessariamente previstos pelos esquemas definidos pelo âmbito da revista. 

Contudo, é muito importante estudar essas estratégias, até pela dificuldade de estudar as da 

produção e as dos leitores juntas.  

Conhecer um pouco da intenção das revistas, que se apresentam nas capas, constitui-se 

uma importante tarefa de desvendamento de sentidos, consequentemente, de intenções da 

mídia. No próximo capítulo, em que faremos a análise das capas de Veja a partir da 

construção discursiva sobre Lula, levaremos em consideração elementos barthesianos 

apontados, que se fazem presentes nas imagens, e como eles contribuem para essa 

intencionalidade interpretativa da revista, bem como o contexto das capas e como elas inflam 

o sentido das imagens e em conjunto são possuídas de um poder discursivo capaz de induzir 

seu leitor/receptor em opiniões políticas. 
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3 LULA NA VEJA: O ANTI-HERÓI BRASILEIRO 

 

Neste capítulo, vamos analisar as diferentes  estratégias discursivas que a revista 

Veja utilizou para construir a imagem de Lula ao longo de sua trajetória sindical-

política, pressupondo-se que as capas da revista, nosso objeto de estudo, provocam 

impacto no emissor a partir dos sentidos ofertados e nas construções das capas. 

Pretendemos identificar quais foram os recursos de enunciação que Veja utilizou ao 

longo de mais de 30 anos em que Lula esteve no cenário político brasileiro. Utilizando 

os conceitos trabalhados no capítulo anterior, sobretudo, os de Barthes, destacaremos as 

marcas discursivas, verbais, não verbais ou mistas que encontramos nas capas de Lula e 

faremos uma leitura, visando identificar as estratégias trabalhadas. Sabemos que as 

capas são subordinadas a um trabalho de natureza enunciativa e é desse trabalho que nos 

ocupamos ao ler os números de Veja. 

Nosso corpus, conforme já dissemos, é constituído por 28 capas, nas quais Lula 

é uma figura central enquanto objeto da cobertura naquela revista. A construção de sua 

imagem resulta de operações discursivas em que Lula aparece em caricaturas, charges, 

ilustrações, fotos modelizadas ou fragmentos de fotos de algum instante da vida de 

Lula, captado pelo trabalho de produção da capa. Dividimos as 28 capas estudadas em 6 

fases, no período de 1979 a 2010, a fim de relatar o que consiste em cada fase. Para 

identificar as estratégias discursivas aplicadas para construir a imagem de Lula e qual é 

essa imagem, utilizamos, principalmente, como categoria de análise, os seis elementos 

de conotação classificados por Barthes, que chamaremos de elementos barthesianos 

(truncagem, pose, objetos, esteticismo, fotogenia e sintaxe), detalhados no capítulo 

anterior. A partir da identificação desses elementos, estudamos o contexto em que se 

encontram, já que os títulos que as acompanham servem, na maioria das vezes, para 

intensificar os sentidos produzidos e, a partir de teorias referidas no outro capítulo, 

concluir a análise da produção de sentido político e ideológico que a revista Veja se 

valeu para a montagem de suas capas.   

 

3.1 Um líder nasce na revista 

 

Nessa primeira fase, na qual classificamos a trajetória de Lula enquanto líder 

sindical, a revista se vale de sua fisionomia e expressões do próprio corpo de Lula: a 

barba grande, suas vestimentas e, na maioria das fotografias, com expressões rígidas, 
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Imagem 1 – SC 1 –  ed. 551, 28 de março de 1979 

que transmitem fúria e, em outros momentos, exaltação, como referências para atribuir 

sentidos determinados a sua pessoa. Em sua primeira aparição, em 1979, sendo preso 

após a greve no ABC paulista, Lula aparece cabisbaixo (Imagem 1), mas com expressão 

séria, olhar fixado no vazio e, atrás dele, observa-se a figura de um policial que está 

conduzindo-o, preso. Antes mesmo de ter como objetivo ser candidato à presidência, 

Lula pode ser considerado, nessa época, como o símbolo do estereótipo que se atribuia 

aos segmentos das esquerdas, por se vestir de maneira bem simples, de certo modo 

desleixado, pelo tamanho de sua barba, pela sua retórica e pela sua atitude de liderança 

de oposição ao governo, que, na época, era o governo militar e ditador. Lula era 

associado à imagem de rebelde, de esquerda, de oposição. Na manchete, lê-se “Greve, 

impasse e a queda de Lula”, em que ele parece como um líder que surgiu, mas que, em 

pouco tempo de liderança e rebeldia, já teve sua queda, sua derrota. Em seguida, com 

letras maiores e maiúsculas, consta “CONFRONTO NO ABC”, que remete a uma 

disputa, como se fosse o bem versus o mal, o certo versus o errado; nesse caso, os 

grevistas são tidos como inimigos do governo militar. O título está em amarelo, por 

cima de uma tarja preta, que remete à tarja  de censura. 
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Imagem 2 – SC 1 – ed. 605, 9 de abril de 1980 

Ainda nessa época, observamos, em outras capas, Lula mostrado sozinho, como 

representante da esquerda, como líder e difusor de ideias comunistas, como um vilão. 

Em uma delas, Lula aparece discursando com uma expressão de exaltação – a manchete 

diz: “Lula, o Governo e a Greve: o preço da intransigência.” E intransigência remete à 

ideia de rebeldia. Entende-se que quem se opõe ao governo, paga o seu preço. 

 

 

  

  

Dos seis elementos classificados por Barthes na conotação imagética, 

identificamos cinco presentes nas capas de Veja que pertencem a ess primeira fase. São 

eles: 

a) Truncagem: em sua primeira aparição na capa da Veja, conforme a imagem, 

Lula aparece sendo escoltado por policiais (Imagem 1). Está cabisbaixo, mas, ao mesmo 

tempo, seu olhar remete a um sentimento de desconfiança. Conforme a interpretação 

feita a partir das imagens das seis capas que constituem esse primeiro subcorpus, 

podemos considerar o uso de truncagem em todas elas, mesmo sem ter sido por intenção 

do fotógrafo, mas talvez do editor que fez a escolha de cada fotografia para ilustrar a 

capa. Justifica-se que em todas se faz o uso desse recurso de conotação, pois, para nós, a 

truncagem aludida por Barthes ocorre nas capas quando fotografias parecem ter sido 

recortadas de outro contexto, sendo enquadradas de um jeito intencional para produzir 
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sentidos diferentes. Na primeira, por exemplo, além de Lula cabisbaixo, na foto, um 

policial atrás dele também está enquadrado e a presença desse policial nos remete à 

ordem e à repressão, lembrando que se trata da época do governo militar no país. Assim 

como as outras fotografias das outras capas de Lula como líder sindical (Imagens 2, 3, e 

4), todas parecem ter sido recortadas de um contexto e, a partir desse recorte, cria-se um 

outro contexto. Nesse caso, Lula está discursando, com expressão um tanto frenética, de 

exaltação, enquanto o texto faz a referência de intransigente – como já foi falado antes, 

assim como as três próximas capas desse período, em que, em nenhuma delas,  Lula 

está olhando diretamente para a foto. 

b) Pose: Nesse primeiro bloco de capas, percebemos que a pose não precisa 

necessariamente ser feita propositalmente. Em uma das capas (Imagem 2) em que Lula 

está discursando, também se percebe o uso da pose, o clique do instante em que ergue as 

mãos, assim como também na capa da Imagem 4, em que ele está olhando para cima, 

com expressão de seriedade e, ao mesmo tempo, rígido, como uma foto que “caiu bem” 

para a construção daquela capa, e não foi produzida especialmente para ela.  

c) Fotogenia: concluímos que o uso da fotogenia está presente também em todas 

essas capas desta primeira fase – os momentos de seriedade e rigidez de Lula foram 

aproveitados como pose para as fotos de capa que aparece (Imagens 1, 3 e 4), assim 

como o momento de exaltação em seu discurso (Imagem 3).   

  

 

Imagem 3 – SC 1 – ed. 652, 4 de março de 1981 
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Imagem 4 – SC 1 – ed. 903, 25 de dezembro de 1985 

A própria aparência de Lula é um fator que leva o fotógrafo ou o editor a 

considerar o uso da fotogenia: a barba grande, as expressões, todas sérias e rigorosas e 

os olhares de Lula, que nessas capas são bem marcantes e sempre fixos em algum lugar 

que não para frente, nunca nos olhos do leitor. O olhar perdido (Imagem 3), mergulhado 

em um outro contexto, é recuperado pela capa, que enquadra a Imagem de Lula em uma 

outra operação de produção de sentido. 

d) Esteticismo: destacamos a presença desse recurso na Imagem 4, em que Lula 

aparece no canto inferior e esquerdo da capa, com o olhar voltado para cima e para a 

esquerda. Remete à regra de terços ou lei dos pontos áureos, técnica de descentralização 

do objeto, que a fotografia herdou da pintura, como forma de dar mais destaque ao 

objeto descentralizado. Nesse caso, Lula é o único objeto da foto e, além dele, existe 

apenas um fundo todo vermelho – cor que simboliza o Partido dos Trabalhadores. A 

manchete “O PT cresce e agita” aliada ao vermelho do fundo, que termina por se 

destacar na foto, dá a ideia de uma tentativa de domínio do PT, já que o vermelho 

predomina nessa edição. 

 

 

 

Nas imagens das capas dessa primeira fase, podemos ver que em todas as fotos 

se faz o uso do recurso da fotogenia e da pose, visto que em todas as fotografias foram 

clicadas, selecionadas e reenquadradas a partir de momentos de acordo com as 
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expressões de Lula, sempre circunspecto e severo, com cara de vilão na batalha dos 

grevistas. Ainda se percebe o uso do esteticismo, se considerarmos também a 

iluminação da fotografia, a partir de uma das capas (Imagem 3), em que aparece o 

recorte de um retrato de Lula, somente o rosto, com o olhar para baixo. A foto remete a 

certa obscuridade, com características de misterioso, a partir do uso da iluminação. 

Junto com essa foto, a manchete em uma única palavra “CONDENADO”. Assim como 

a primeira capa que foi citada, a figura de um policial para reforçar a ideia de desordem 

da greve, podemos considerar que a presença do policial na foto é o recurso da 

truncagem, também percebido nas capas seguintes. 

Em resumo, podemos afirmar que nesse primeiro período estudado, Lula é tido 

como um líder sindical, uma personalidade importante que representa as posições de 

esquerda no Brasil, em pleno governo militar e ainda é símbolo do Partido dos 

Trabalhadores. Por causa dessas circunstâncias, Lula é tratado, principalmente, como 

um líder rebelde, intransigente, como um comunista que já foi preso e condenado em 

prol da ordem que os militares instauraram no país. Ao mesmo tempo que, de certo 

modo, Lula significa mudança, representa o exemplo de quem é contra a repressão 

política vigente na época – a esperança de mudar a política que na mídia logo termina 

com a repressão a Lula e de tudo o que ele representa. Nessa primeira fase, que 

corresponde a 10 anos, Lula foi protagonista de 4 capas da Veja e dos elementos de 

conotação classificados por Barthes. Veremos que, na segunda fase política de Lula, 

aparecem aspectos semelhantes a esse período em que foi líder sindical. 

 

3.2 Da liderança sindical às urnas em 1989 

 

 Depois de anos sem protagonizar as capas da Veja, Lula volta às atenções da 

revista no ano das primeiras eleições diretas para presidente, depois do governo militar, 

em 1989
2
. Lula foi lançado pela Veja  já com um qualificativo, como “O Candidato 

Operário” (Imagem 5). 

                                                 
2
  Logo após a transição política do governo militar e do governo Sarney, o Brasil finalmente elegeria um 

presidente através do voto direto – depois de 29 anos sem democracia. Dois candidatos representavam as 

correntes de esquerda: Lula, pelo Partido dos Trabalhadores e Leonel Brizola, pelo Partido Democrático 

Trabalhista. O governo Sarney, que pertencia a uma corrente política de direita, já não era popular pela 

grande crise econômica da época. Logo, Silvio Santos era o nome para candidato, mas o Superior 

Tribunal Eleitoral barrou sua candidatura, assim, surgindo Fernando Collor de Melo, que promovia a 

política neoliberal e que se popularizou, dizendo ser “caçador de marajás”. Em seus discursos, falava 

sobre o risco de um governo de esquerda. O segundo turno disputado entre Lula e Collor foi decidido pela 

diferença de postura pública dos dois candidatos e a repercussão que a mídia deu para essas diferenças – 
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Mesmo não liderando mais greves, pois Lula já havia participado da fundação do 

Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores, e também já havia 

sido deputado federal e membro da Assembléia Constituinte, Veja ainda traz Lula como 

metalúrgico. O título também o qualifica como sendo “o” candidato operário – 

insinuando que um trabalhador sindicalista estava assumindo como candidato da 

presidência do país. 

 

            Imagem 5 – SC 2 – ed. 1905, 6 de setembro de 1989 

 

 Lula ainda representava as ideias e utopias da esquerda radical. Os ideais de 

reforma agrária, divisão de renda e política internacional ainda assustavam parte do 

eleitorado nacional. Além de não ter sua imagem favorecida pela Revista, Collor, seu 

concorrente no segundo turno, parecia ter a imagem positiva em todas as mídias de 

massa na época, aliado a um discurso de políticas e ideais que agradavam as diferentes 

camadas sociais dos brasileiros, principalmente, os empresários. Destacamos os 

elementos de conotação barthesianos presentes na construção de Veja, e junto com o 

contexto, os efeitos possíveis de sentido que podem provocar no seu emissor.  

a) Pose: Na Imagem 5, Lula está com o braço erguido, como símbolo de luta. Junto 

com a manchete “O Candidato Operário – a dura jornada de Lula na sucessão”, 

entendemos que é uma luta específica dos operários. Lula parece ser o líder apenas dos 

                                                                                                                                               
sendo Collor, do Partido da Reforma Nacional, vitorioso. Além dos citados, o Brasil contava com outros 

21 candidatos à presidência.  
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operários e não de todos os eleitores. Assim como na Imagem 6, que Lula está com o 

rosto apoiado nas mãos cruzadas – e claramente entemos que ele está preocupado e mais 

do que isso, pensativo. Na Imagem 6, ele já havia sido derrotado nas eleições e sua 

pose, juntamente com sua expressão, promete uma revanche. Na Imagem 6, Lula parece 

ser recuperado pelo enquadramento da enunciação como se estivesse fazendo pose para 

a capa.  

 

 

 

b) Objetos: Na Imagem 5, a bandeira do PT serve de cenário para o candidato e 

também ocupa boa parte da capa da revista. É um exemplo claro do que Barthes 

classifica como objetos. Esse objeto atua como um cenário para a fotografia, 

completando o sentido de que Lula é o candidato dos trabalhadores operários. Se a 

foto não tivesse a bandeira ao fundo, o efeito de sentido proporcionado ao leitor não 

seria o mesmo. Assim, a Imagem 7, que mesmo não sendo uma fotografia, é uma 

charge, utiliza a estrutura de uma televisão e a imagem de seis dos presidenciáveis 

em seu interior. A matéria de capa anunciava o início da propaganda política na 

televisão, em rede nacional. A charge de Collor ocupa o centro da televisão, 

enquanto Lula está atrás, de olhos arregalados, quase como fosse “devorar” Collor. 

Cercando Collor, ainda estão Mário Covas, Paulo Maluf e Leonel Brizola e, ao 

fundo, está Guilherme Afif Domingos. No canto da direita, sendo “empurrado” por 

Imagem 6 – SC 2 – ed. 1107, 29 de novembro 

de 1989 
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Brizola, está Ulysses Guimarães. Ao lado de fora da TV, estão Ronaldo Caiado e 

Aureliano Chaves. Vê-se que a imagem de Collor é destacada em um ponto central 

da capa, chegando mesmo a encobrir parte dos presidenciáveis e a imagem ainda 

exclui dois candidatos, que estão ao lado de fora do monitor  televisão. 

 

 

 

c) Sintaxe: Na Imagem 8, em que mostra a disputa entre Lula e Brizola pela 

vaga no segundo turno, o retrato de cada um deles está inserido em uma carta de 

baralho. O rosto de Brizola, com uma expressão de dúvida, está estampado em uma 

carta K, conhecida como “rei” (do inglês, king) do naipe de ouros, que tem o valor 

numérico referente a 13. A figura de Lula, que aparece mais confiável, está 

estampada sobre o A (ás) de copas, que, no baralho, pode ter o valor de 1 ou de 14. 

A manchete “A esquerda sobe – Lula encosta em Brizola e entra na briga pelo 

segundo turno” revela que Lula surpreende os possíveis resultados e se torna uma 

ameaça a Brizola e que por ser um ás, ele “mudou seu valor”, mas ainda é uma 

incógnita. Na linguagem das cartas da baralho, Lula pode ser maior ou menor do 

que a carta que representa Brizola. Entende-se que de valor baixo ele passou a ser 

um valor superior, assim como poderá ultrapassá-lo nas urnas. A carta de Brizola 

está sobreposta a de Lula, e pode-se acreditar que quando o jogador abre suas cartas 

na mão, pela ordem, Lula seria a última carta a ser vista pelo jogador, mas que pode 

Imagem 7 – SC 2 – ed. 1097, 20 de setembro de 1989 



 44 

virar o jogo ou, como se diz em uma expressão popular, ter “a carta na manga”. Lula 

e Brizola estão em uma disputa em que a decisão se faz a partir de um jogo. 

 

 

Enquanto isso, na Imagem 9, em que se fez uma montagem com Collor e Lula, 

ambos são retratados de perfil e “colados” na capa frente a frente em posição de 

combate. Com o fundo em preto, na véspera do segundo turno se lê no título 

“Agora, o combate que decide a sorte do Brasil – PRESIDENTE COLLOR OU 

PRESIDENTE LULA”.  Collor, que ocupa o espaço esquerdo da capa está com a 

expressão confiante e se tem a impressão que seu olhar está fixado em Lula, como 

sinal de coragem para o confronto. Já o olhar de Lula está direcionado para baixo, 

representando inferioridade diante de Collor. A parte do título que diz “a sorte do 

Brasil” transparece que a decisão do segundo turno fosse uma questão de sorte para 

os brasileiros ou de azar. A superstição dependia de quem fosse eleito. 

Imagem 8 – SC 2 – ed. 1101, 18 de outubro de 1989 
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d) Fotogenia: Em uma das capas desse período (Imagem  6), que já foi citada 

antes pela sua pose, também são identificados aspectos do que Barthes classifica como 

fotogenia, a partir da iluminação da fotografia. O lado esquerdo do corpo de Lula está 

escuro, clareando em direção ao lado direito. Esse recurso de iluminação causa um 

impacto de mistério e/ou de enigma. Acompanhado da manchete “Lula e o capitalismo 

– as mudanças que o PT prometeu dividem o país”, a capa promete uma sensação de 

mudança, também indica suspense, a partir de tais mudanças políticas e ideológicas que 

o PT, nesse caso com a figura de Lula, caso eleito, fará na política e na economia 

brasileiras. Naquele ano de eleições, eram justamente tais mudanças que assustavam 

parte dos cidadãos e empresários, que sentiam que Lula poderia ser uma ameaça ao 

sistema  político (de governo brasileiro).   

Se considerarmos o contexto das outras capas, concluimos que Lula teve sua 

imagem desfavorecida na maioria delas, principalmente naquelas que dividia com Collor. 

Lula ainda é tratado pela Veja como sindicalista, como operário, como símbolo maior do 

Partido dos Trabalhadores, cujas ideologias causavam temor entre uma parcela de eleitores 

brasileiros a partir de ameaças de reforma agrária, de divisão de rendas também a respeito 

da política econômica internacional. Não se pode esquecer do famoso debate entre os 

candidatos em que a TV Globo foi acusada de editar e colocar no ar trechos do debate que 

Imagem 9 – SC 2 – ed. 1106, 22 de novembro de 1989 
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favoreciam Collor e outros que desfavoreciam Lula, episódio até hoje lembrado pelos 

brasileiros
3
. 

 

3.3 Lula tenta outra vez 

 

Mesmo tendo sido derrotado nas eleições presidenciais de 1989, Lula manteve. 

ao longo desses anos. a liderança nacional do Partido dos Trabalhadores. No ano de 

1994, Lula aparece na capa da Veja apenas duas vezes, mesmo sendo ano de eleição. Se 

compararmos ao seu principal concorrente, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que 

até então era Ministro da Fazenda e havia conquistado popularidade com o Plano Real
4
, 

aparece mais vezes e com a imagem também favorecida.  

 Nesse ano, Lula já procurava mudar de imagem e se vestir melhor em algumas 

ocasiões, porém, as roupas simples ainda predominavam no visual do candidato. Em 

matérias da Veja, Lula apareceu várias vezes em encontro com autoridades e as suas 

jornadas com a Caravana da Cidadania. Mas ainda assim a revista se ocupou em 

destacar suspeitas de corrupção que envolviam seu candidato a vice, bem como outros 

membros do partido. Veja afirma, em uma de suas matérias, que o candidato usa o 

método de “catastrofismo” em seus discursos e que enquanto a situação do país piora, a 

dele, como candidato, melhora. Mas, nas capas, Lula aparece somente em duas ao longo 

desse ano, as quais cobriram as  eleições, enquanto FHC aparece mais vezes. Há uma 

capa que menciona o PT, mas sem utilizar a Imagem de Lula
5
. 

a) Pose:  Lula, caminhando sozinho pela margem da estrada com a mão no bolso 

é, claramente, uma pose bem aproveitada que combina com a manchete “Lula sozinho 

na estrada”. A manchete e a foto se referem ao fato de Lula começar debates e 

discussões com latifundiários e empresários a partir da sua Caravana da Cidadania e ser 

criticado por colegas de partido. Nessa edição (Imagem 10), em que Lula aparece na 

capa, solitário, cerca de sete meses antes da eleição presidencial, ele ganhava as 

pesquisas de favoritismo, mas enquanto, aparentemente, agradava diferentes classes 

brasileiras, parecia ter sido abandonado por integrantes do PT, que lhe acusavam de não 

                                                 
3
 Além de as eleições de 1989 marcarem o processo de democratização no país, elas são bastante 

lembradas e polêmicas em função da edição do debate que foi ao ar pela Rede Globo. É necessário um 

estudo maior sobre o debate para se afirmar se ele foi um dos principais fatores para a eleição de Collor. 

Nosso estudo se detém na revista Veja. 
4
 Em 1992, manifestações populares vão às ruas do Brasil exigir do impeachment de Collor depois de 

denúncias de corrupção e Collor renuncia a presidência antes de ser condenado pelo Senado. Seu vice, 

Itamar Franco, assume o governo. 
5
 Em anexo. 
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ser mais o mesmo dos anos de 1970. A mão no bolso é capaz de induzir ao efeito de 

inércia, de quem não pode agir, que não tem muito o que fazer a seu alcance.  

 

 

b) Fotogenia: Nas duas edições em que Lula aparece, na Imagem 10, a foto que 

virou capa, sua expressão é de medo e de insegurança, com os olhos estreitos,  

reforçando a ideia de solidão. Na outra capa, (Imagem 11) o retrato de Lula e de FHC 

explora expressões sérias de ambos e até com ares de preocupação, mas não há um 

favorecimento entre um ou outro na edição.  

c) Esteticismo: Lula sozinho na estrada (Imagem 10), que está em perspectiva, 

foi um recurso que o fotógrafo utilizou de esteticismo, para deixar a foto mais bonita 

esteticamente. Porém, esse recurso de embelezamento também serve para dar a ideia de 

abandono, já que se mostra um trecho da estrada e nada há nela além do personagem 

principal. 

d) Sintaxe: a montagem do retrato dos dois candidatos que estão na frente, 

disputando a presidência, utiliza o rosto de FHC e o de Lula para fazer parte do sinal de 

porcentagem. O fundo preto que contrasta com a cor azul, para FHC, cor do seu partido, 

e vermelho, para Lula, cor do partido dos trabalhadores não deixa de ser também um 

recurso estético. Mas as cores representam mais do que simplesmente as cores dos 

partidos: FHC ocupa a parte de cima da capa e o azul, que causa a impressão de 

suavidade e simboliza lealdade, fidelidade e a virtude, enquanto que o vermelho 

Imagem 10 – SC 3 – ed. 1329, 2 de março de 1994 
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simboliza violência, exaltação. De acordo com Guimarães (2003, p. 32), “a consciência 

de que a cor pode incorporar significado às informações que são coloridas aumenta a 

responsabilidade de jornalista e/ou designer de notícia”. Esse significado que as cores 

trazem nessa capa são relacionadas ao símbolo matemático da porcentagem, que 

também podem ser relacionados à economia, já que FHC tinha o mérito de ter 

implantado com sucesso o Plano Real enquanto Ministro da Fazenda no governo de 

Itamar Franco, e Lula, inicialmente, posicionou-se contra essa medida econômica, 

afirmando que era um plano com objetivos meramente eleitoreiros.  

 

 

 

Apesar de Lula comparecer em um número pequeno de capas nessa fase, ainda 

percebemos que sua imagem é desfavorável em relação a de FHC – até pela 

desigualdade de capas que a Veja dispõe para cada um. Ainda percebemos que, nessa 

época, Lula começa a cuidar um pouco mais da sua imagem, mas ainda preserva a barba 

e, em alguns momentos, usa as mesmas roupas de líder sindical. Percebemos que, por 

um lado, Lula vai desmistificando sua imagem com latifundiários, empresários, mas cai 

no paradoxo de críticas de membros do seu próprio partido. É o início da transição de 

sua imagem e sua postura de “Lula – lá” para o que no futuro a imprensa vai apelidá-lo 

de de “Lula Light” ou ainda “Lulinha paz e amor” –  aspectos que analisaremos a partir 

de agora. 

Imagem 11 – SC 3 – ed. 135, 3 de agosto de 1994 
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3.4 Lula Light? 

 

Nas eleições de 1998, os dois candidatos com chance de vitória eram novamente 

Fernando Henrique Cardoso, pela coligação que envolvia os três maiores partidos 

naquela época; Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB); Partido da Frente 

Liberal (PFL); e Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Já Lula, do 

Partido dos Trabalhadores, fez coligação com o Partido Democrático Trabalhista (PDT), 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Comunista do Brasil (PC do B) e o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). 

 Nesse período que antecedeu as eleições, Lula ganhou apenas uma capa, mas a 

mídia em geral já destacava o início da mudança de sua imagem. Aos poucos Lula se 

transformaria em “Lula Light”, como a própria manchete da Veja o descreveu em 2001 

(Imagem 2). Essa imagem de “Lula Light” ou Lulinha Paz e Amor cresce com o passar 

dos anos e é fundamental para desmistificar a associação com o radicalismo extremo 

que Lula tinha atrelado a sua imagem durante anos e que assustava parte de segmentos 

da população eleitoral. Justamente por esse motivo, ao criar uma nova imagem, Lula 

desagradava parte dos integrantes do próprio partido, que diziam que ele não era mais o 

Lula de antigamente, com os ideais que impulsionaram o surgimento do PT. A partir 

das duas capas em que Lula ganha nesse período, identificamos alguns aspectos que 

começam a demonstrar tais mudanças que consequentemente o levaram a ganhar este 

apelido pela imprensa. 

a) Pose: a pose de Lula nessa foto (Imagem 12), fazendo embaixadinhas, condiz 

com o contexto da época: a copa do mundo de 1998. Mas o jogo ao qual Lula almeja é a 

vitória da eleição para a presidência do país. O sentido conotado para a pose de Lula 

nessa foto se deve muito mais à manchete, que combina com a foto. O “jogo” no qual 

Lula teria entrado na esperança de ter chances de ganhar a eleição é ser mais flexível 

quanto as políticas de economia que o PT defendia antes – o debate e a parceria com 

empresários, por exemplo. Na Imagem 13, Lula, pela primeira vez, aparece com o olhar 

fixo no leitor da revista, e esse olhar demonstra segurança e estabilidade, como a própria 

manchete completa: como se abandonar certos ideais políticos de esquerda e tolerar o 

atual política econômica fosse um dos principais fatores para qualificá-lo presidente. 
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. 

 

 

b) Fotogenia: percebemos que Lula está usando terno, bem vestido, segurando 

seus óculos. Também vemos que ele já possui parte do cabelo embranquecido. Aos 

poucos, a imagem de Lula passa a ser mais sensata, mais séria, mais condizente com 

o que o Brasil espera de um presidente – e essas qualidades em sua aparência e 

postura vão ganhando destaque nas mídias também. Claramente, o título afirma que 

Lula mudou e está disposto a ganhar a próxima eleição. A fotografia e, 

principalmente, sua expressão condizem com isso, provam que ele não é mais o 

Lula sindicalista e radical de antes, mesmo não se saindo vitorioso nesse pleito. A 

revista também já se prepara, lentamente, para uma possível vitória de Lula. Pela 

primeira vez, Veja encara como possível a vitória de Lula em uma eleição 

presidencial. O fundo em cor laranja não deixa de chamar a atenção e transmite a 

sensação de glória, esplendor, vaidade e progresso
6
. 

 

                                                 
6
  Fonte: http://comunicacaomarketing.blogspot.com 

Imagem 12 – SC 4 – ed. 1550, 10 de junho de 1998 
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Nas eleições de 1994 já se percebe o início de uma mudança de postura e de 

comportamento político da parte de Lula, que se reforça nas eleições de 1998 e nos anos 

seguintes. Ao mesmo tempo, Veja parece favorecer sua imagem e, aos poucos, 

finalmente, qualifica-o como um possível vitorioso nas eleições. Essa mudança fica 

mais aparente tanto da parte de Lula quanto da parte da revista nas próximas eleições, 

no ano de 2002, conforme veremos a seguir. 

 

3.5 Uma estrela brilha na revista 

 

Como já comentado anteriormente, Lula passou por mudanças tanto no modo de 

se vestir quanto nas ideias em relação à política brasileira e, gradativamente, tais 

mudanças foram sendo destacadas em capas de Veja também. Em 2002, ano que 

finalmente será eleito presidente da república, também percebemos a diferença de 

tratamento que a revista faz ao Lula dos anos 2000 para o Lula dos anos 1970. Com o 

passar do tempo, com suas mudanças e com trabalho de campanha, Lula se torna, 

finalmente, um candidato apto e talvez até favorito pela revista para governar o país. 

Depois de eleito, existem muitas capas em que Lula protagoniza, naturalmente, pois já é 

então, presidente. Mas há diferenças entre momentos, alguns favoráveis e outros não. 

Quando membros do governo são acusados de corrupção, percebemos que a mídia se 

Imagem 13 – SC 4 – ed. 1707, 4 de julho de 2001 
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antecipa em julgar Lula como político e, até mesmo, prever, embora equivocadamente, 

um impeachment para Luiz Inácio Lula da Silva, assim como aconteceu com Collor.  

a) Fotogenia: Percebemos o uso da fotogenia na maioria das capas desse 

período e, em muitas das edições, vemos imagens de um presidente sensato, sério e 

responsável – exceto nos casos que a revista aborda os escândalos de corrupção que 

envolvem o seu governo. Em maio de 2002, antes das eleições presidenciais, Lula 

aparece no canto inferior direito (Imagem 14), olhando para cima, na montagem 

informativa que o designer de capa produziu, para falar de estatísticas. O texto “Por 

que Lula assusta o mercado” e o cenário construído atrás (a partir a sintaxe) é para 

onde Lula olha, com desconfiança. 

 

 

 

Na capa que traz as faces dos candidatos a presidência (Imagem 15), todos estão 

sorrindo e com expressões de confiança, exceto Ciro Gomes. Assim também como na 

Imagem 17, em que a expressão de Lula é de alegria, comemorando sua primeira vitória 

e, junto com o recurso da pose, traz o sentido de felicidade e comemoração.  

Imagem 14 – SC 5 – ed. 1752, 22 de maio de 2002 
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De novo em 2005, quando as denúncias de corrupção do governo Lula 

permaneceram por meses na mídia, a edição 1917 (Imagem 16) tem o fundo da capa 

preto, com um retrato de Lula pequeno, fragmento de uma fotografia que registrava 

outro contexto – Lula está decepcionado e olhando para baixo, vergonhoso e triste. 

Embaixo de tal pequeno retrato está, em letras grandes, a palavra “LULLA”, com a 

repetição da letra l, uma em verde e outra em amarelo, referindo-se à campanha de 

Collor, em 1989, o qual saiu da presidência através de impeachment. Logo abaixo, diz: 

“Sem ação diante do escândalo que devorou seu partido e paralisou seu governo, Lula 

está em uma situação que já lembrar a agonia da era Collor”. A revista está sugerindo e 

“prevendo” o futuro de Lula assim como foi o de Collor: impeachment.  

Imagem 15 – SC 5 – ed. 1772, 9 de outubro de 2002 
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b) Truncagem: na foto da capa que ilustra a posse de Lula como presidente 

(Imagem 17), o enquadramento da fotografia traz o cenário de festa em Brasília,  

mostrando Lula e a primeira dama, no carro, acenando para a multidão, bem como uma 

grande quantidade de pessoas atrás, comemorando a vitória. A intenção de enquadrar a 

multidão ocorreu para expor a popularidade que levou Lula à eleição. 

 c) Pose: Na edição após o resultado do segundo turno, em que Lula finalmente 

venceu sua primeira eleição, a pose do presidente, ilustrando a capa da Imagem 17, 

segurando a bandeira nacional, mostra, na imagem, a felicidade de ser vitorioso aliado 

ao título “Triunfo Histórico”.  

Imagem 16 – SC 5 – ed. 1917, 10 de agosto de 2005 
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Assim como em outra edição em que, depois de eleito, Lula tem o primeiro 

encontro com George Bush, que era então o presidente dos Estados Unidos, o retrato de 

Lula com a mão no queixo o faz ficar com ar pensativo e também preocupado, em 

função de tal encontro ou de outras missões que lhe esperam. 

  

 

Imagem 17 – SC 5 – ed. 1775, 30 de outubro de 2002 

Imagem 18 – SC 5 – ed. 1784, 8 de janeiro de 2003 
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Ainda na capa da festa da posse (Imagem 18), o presidente, em seu primeiro dia, 

está acenando para os brasileiros que votaram nele, não apenas como gesto de saudação, 

mas também de agradecimento por aqueles que acreditaram nele. Depois de anos de 

tentativas, finalmente, Lula acena para o “seu” povo, pela primeira vez, como presidente 

da república e não mais como um representante das correntes de esquerdas e dos 

operários. Agora Lula é presidente do povo brasileiro. 

Na capa referente à Imagem 19, a pose do presidente, coçando a barba, sugere uma 

dúvida e até mesmo insegurança – junto com o título “Ele sabia?” e também com outra 

chamada que diz “FLAGRANTE NO AEROPORTO: Dirigente do PT é preso com 

100.000 dólares na cueca”.  

 

 

 

Já na Imagem 20, no final do seu primeiro mandato, a pose de Lula, que está de 

costas e com o paletó erguido para demonstrar o “ponta pé” que levou de Hugo Chávez, 

condiz com a manchete e seu conteúdo noticioso. Quando, em 2005, membros do 

governo Lula foram acusados de corrupção, que foi o famoso caso do mensalão, Veja 

precocemente já acusa de maneira interpretativa o candidato de estar envolvido também. 

Na Imagem, Lula está mostrado de costas para o leitor, tratando-se de uma capa 

complexa, pois Veja nos manda vê-lo de costas num gesto retórico no qual mostra Lula 

de costas para o seu povo.  

Imagem 19 – SC 5 – ed. 1913, 13 de julho de 2005 
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c) Objetos: Na capa da vitória de Lula nas eleições (Imagem 17), a bandeira do 

Brasil é um objeto de acordo com os elementos de classificação do Barthes. A ausência 

da bandeira talvez não alterasse o conteúdo e os efeitos possíveis da capa, com a presença 

do maior símbolo nacional nas mãos do futuro presidente, que chama mais atenção e dá 

um aspecto mais emocionante ao fato do Triunfo de Lula. Isso também ocorre na foto da 

Imagem 18, que enquadra a chuva de confetes para conferir, ao relato do momento, a 

ideia de festa e comemoração.  

d) Sintaxe: Na maioria das capas se faz o uso da sintaxe, de recortes e de 

montagens, misturadas com recursos gráficos e também artísticos. Na primeira capa 

deste período (Imagem 14), há, acima do rosto de Lula, gráficos sobre sua popularidade 

como candidato e outro sobre o Risco Brasil. Lula está olhando, atento, as duas curvas. 

A manchete “Por que Lula assusta o mercado” demonstra que ainda há quem tema uma 

liderança de Lula, mas de modo bem diferente como no passado. Na segunda capa, 

véspera das eleições, temos o título “Você decide” junto com a face de quatro dos 

presidenciáveis – que estão “colados” sobre um céu. Ao redor de cada rosto, há uma 

iluminação, sugerindo que as faces montem um cometa, sendo que Lula está bem na 

frente e em tamanho maior do que os outros candidatos. Essa montagem sugere que ele 

lidera a intenção de votos, e ainda, será a “estrela” que vai brilhar no céu daquela capa.  

Na capa da Imagem 21, há a ilustração de George Bush, presidente dos Estados Unidos, 

Imagem 20 – SC 5 – ed. 1955, 10 de maio de 2006 
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como Imperador Romano, ou seja, como se fosse um “conquistador político” e 

simplesmente se colou uma pequena foto de Lula na capa que retrata Bush, como se 

Lula estivesse tentando conquistar espaço e visibilidade.  

 

 

 

Esse tipo de recorte, de um retrato pequeno de Lula em uma capa que parecia não 

ter sido planejada com aquele retrato acontece na Imagem 16 – que, como foi 

mencionado, sugere o impeachment do presidente e novamente sugere que Lula tenta 

visibilidade. Em 2006, no final do seu primeiro mandato, a credibilidade de Lula já 

estava comprometida com os escândalos do mensalão, mas ainda não havia provas de 

alguma relação do presidente com o escândalo.  

Em janeiro de 2006 (Imagem 22), aparece, sobre a silhueta do rosto de Lula, a 

montagem de retratos de 40 membros do governo que haviam se envolvido no caso de 

desvio de dinheiro. A manchete diz “O BANDO DOS 40: A denúncia do procurador-

geral não deixa dúvida: Lula é o sujeito oculto da „organização criminosa que tinha 

como objetivo garantir a continuidade do projeto de poder do PT‟”. O mais interessante 

é que o retrato de cada um dos envolvidos no esquema é uma peça de quebra-cabeça e o 

quebra-cabeça completo monta a silhueta de Lula, como se fosse o mentor do esquema 

e, ainda, sua participação era o enigma que precisava ser resolvido, ou ainda, como se 

costuma dizer “a peça que estava faltando”. 

Imagem 21 – SC 5 – ed.1781, 11 de dezembro de 2002 



 59 

 

 

 

 

Percebemos que em 2002, a imagem de Lula já havia sido desmistificada como 

radical e agora as mídias o apresentavam como um líder sensato e preocupado e, pela 

primeira vez, qualificavam-no como possível presidente – assim como logo após sua 

eleição: que foi um triunfo histórico, uma festa do povo, visto que foi o primeiro 

presidente do Brasil de origem popular. Mas assim que surgem suspeitas e, depois, 

acusações sobre casos de corrupção com membros de seu governo, Lula é criticado e, 

em muitos casos, precocemente julgado pela mídia e novamente sua imagem começa a 

ser desqualificada, mas, dessa vez, como traidor da população que o elegeu e como 

idealizador de desvios de dinheiro.  

 

3.6 2006, a estrela brilha outra vez 

 

Nas eleições de 2006, depois de completar seu primeiro mandato como 

presidente do Brasil, Lula vai às urnas novamente. Depois de muitas denúncias de 

corrupção com membros do seu governo, Lula estava aproximando sua política com a 

de FHC e sendo acusado por membros e ex-membros de seu próprio partido de 

mudança de posição ideológica. Mesmo assim, ainda havia certo temor em relação aos 

Imagem 22 – SC 5 – ed. 1952, 19 de janeiro de 2006 



 60 

riscos de desestabilidade econômica e o PT em alguns casos já não era mais considerado 

pela mídia como um partido de esquerda e, apesar do desgosto de antigos setores do 

Partido dos Trabalhadores, ainda havia um forte apoio popular que fez com que Lula se 

reelegesse presidente, ganhando de Geraldo Alckmin do PSDB  no segundo turno.  

a) Pose: Na Imagem de número 23, véspera do primeiro turno das eleições, 

mesmo não sendo uma fotografia, mas sim uma charge, identificamos elementos de 

conotação. Nessa época, membros do PT foram acusados de comprar um falso dossiê 

contra um candidato que concorria contra o PT para o governo estadual daquele ano. As 

mídias acusavam Lula de ser o patrono do esquema e a própria Veja, antecipadamente, 

já o acusava, afirmando que um candidato que passou anos tentando o poder, quando o 

ganha se submete a qualquer coisa para se manter líder de governo. Veja tratou do caso 

como “melancólica ironia” e acusava o Partido em geral de trair seus ideais políticos. A 

pose de Lula, com as mãos no bolso, sugerem que ele não vai tomar nenhum tipo de 

iniciativa quanto as denúncias, afirmando a suspeita sobre ele.  

A Imagem 24, com Lula, segurando o um lenço e com a mão sobre o rosto, 

diante de um olhar desamparado e triste, deixa claro que Lula está com a saúde 

ameaçada devido ao desgaste emocional dos incômodos de ser presidente, e assim, a 

revista antecipa sutilmente que presidente não deverá mais ser candidato. 

 

 

 
Imagem 23 – SC 6 – ed. 1975, 27 de setembro de 2006 
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 b) Objetos: Ainda na mesma capa, a faixa de presidente está vendando os olhos 

de Lula. Não há texto algum e a capa tem aparência muito mais próxima de um cartaz 

político da oposição do que de uma capa informativa. A faixa, cobrindo os olhos de 

Lula, indica que a presidência o deixou cego e que ele nada vai fazer a respeito das 

denúncias. Ainda se falando em objetos, aludidos por Barthes como elementos de 

conotação de sentido, temos a Imagem número 24, em que se tem como manchete 

“SOB PRESSÃO – Lula exagera, ignora o estresse e tem uma crise de hipertensão que, 

como ensinam os médicos, pode ser evitada”. A presença do lenço de papel na mão do 

presidente dá ênfase à foto e ao seu contexto: que Lula está vivendo sob muito estresse 

graças à política e isso está afetando diretamente sua saúde. O lenço, que ele segura 

como se tivesse acabado de limpar o rosto, sugere que o estado emocional do presidente 

está grave.  

 

 

 

 Sua última aparição em uma capa da Veja dentro do período de nosso estudo, em 

uma outra charge, em novembro de 2010, depois das eleições em que sua sucessora, 

Dilma Roussef, foi eleita, também identificamos o uso de objetos. O boné, a bermuda, o 

chinelo de dedos e a água de coco que a charge está usando indicam claramente o 

sentido de férias e de descanso. Mas Lula, nessa imagem, pronto para sair de férias 

ainda é mostrado portando a faixa de presidente da república, como se estivesse atuando 

Imagem 24 – SC 6 – ed. 2150, 30 de janeiro de 2010 



 62 

por trás da então candidata eleita. A manchete “Ele sairá da presidência, mas a 

presidência sairá dele?” deixa essa interpretação ainda mais objetiva. 

 

 

c) Sintaxe: Na maioria das capas desse período, destaca-se o uso da sintaxe 

como recurso de geração de sentido. Logo após as eleições do segundo turno, que Lula 

foi eleito pela segunda vez e, vencendo Geraldo Alckmin, Veja publica a reportagem 

“DOIS BRASIS DEPOIS DO VOTO? Os desafios do presidente eleito para unir um 

país dividido e fazer o Brasil funcionar”. A matéria de capa critica as campanhas 

eleitorais dos presidenciáveis, que, na maioria das vezes, apelaram para o aparecimento 

de cidadãos comuns na televisão dando depoimentos a seu favor. A revista ainda acusa 

os candidatos que em suas campanhas deixaram de lado suas propostas para solucionar 

os problemas dos brasileiros e da nação, priorizando se mostrar o preferido do cidadão 

brasileiro. A revista ainda afirma que esse perfil de campanha separou o Brasil em dois: 

o Brasil que prefere Lula e o Brasil que tem Alckmin como preferido. A capa mostra o 

rosto em perfil dos dois que disputaram o segundo turno, formados por muitos retratos 

pequenos de pessoas comuns, como as que gravaram os depoimentos para as 

propagandas políticas. Uma tarja preta no centro da capa divide o rosto dos dois, mas 

vai além: sugere que o país realmente está dividido nessas duas categorias e que agora, 

reeleito, Lula tem um desafio difícil, de unir o Brasil para suas parcerias de governam 

possam dar certo.   

Imagem 25 – SC 6 – ed. 2189, 3 de novembro de 2010 
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Outra capa que faz o uso da sintaxe, pouco tempo depois da sua reeleição, 

mostra a fotografia de Lula dividida ao meio, pela diagonal. A parte de cima, com efeito 

de envelhecida, está sendo virada e a de baixo está surgindo. Na capa, lê-se: “O 

primeiro mandato de Lula foi pífio... e agora ele tem mais quatro anos para deixar um 

legado de grandeza – A ÚLTIMA CHANCE”. A página que está se dobrando, 

corresponde ao primeiro mandato, que foi desqualificado no título da capa: pífio, mas 

como se fosse “página virada”. Porém, na outra página que está surgindo, que 

corresponde ao segundo mandato, a fotografia é a mesma, sugerindo que o segundo 

mandato será tal qual como o primeiro e que Lula tem quatro anos pela frente não só 

para governar o país, mas, sim, para fazer história. 

Imagem 26 – SC 6 – ed. 1980, 1º de novembro de 2006 
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Imagem 27 – SC 6 – ed. 1981, 8 de novembro de 2006 

 

  

Em abril de 2008, a capa referente à Imagem 28 usa efeitos para deixar Lula 

mais velho e brinca com o futuro: “2026, É Lula outra vez...! A busca do terceiro 

mandato pode degenerar na criação de um presidente vitalício no Brasil?”. A imagem, 

manipulada graficamente em conjunto com seu título, insinua que Lula tentará vencer 

um terceiro mandato, que se refere ao ano de 2011. Mas a data de 2026 sugere ainda 

que terão muitos outros mandatos e o país corre o risco de ter um presidente vitalício. A 

revista aborda que, depois de tantos anos de tentativa e diversas dificuldades, quando a 

esquerda finalmente chega ao poder, não deseja deixá-lo, assim como aconteceu com 

Fidel Castro, em Cuba, e Hugo Chávez, na Venezuela.  
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 A sintaxe ainda é destacada na Imagem 24, na capa que comenta sobre o estado 

de saúde de Lula, onde, atrás de seu rosto, existe, de cenário para a imagem, linhas de 

monitoração cardíaca, que remete a hospital, batimentos acelerados ou lentos demais e a 

doenças que são consequências do estresse, assim como a revista aborda. 

d) Fotogenia: Das capas estudadas nesse período, a primeira que faz o uso do 

recurso da fotogenia é a Imagem 27, em que critica o primeiro mandato de Lula e 

sugere que o segundo será semelhante. Além dos recursos e sentidos gerados que já 

foram citados, está presente também a fotogenia, a partir da expressão de Lula na foto 

dessa capa, com expressão de aborrecimento e também de descaso. Já na Imagem 28, a 

fotogenia é utilizada, em uma primeira percepção, para uma imagem bonita, elegante e 

positiva de Lula, mas, num segundo momento, a partir de seu contexto que prevê que 

ele será um presidente vitalício, a imagem positiva pode ser desqualificada, trazendo 

Lula como político eleitoreiro, agradando ao povo para se manter no poder, 

supostamente – o que a própria revista denomina “assombração do continuísmo”.  

 Na Imagem 24, a expressão de Lula, com cara de choro e de pavor completam o 

sentido de estresse e também de susto com a doença que sofre. Os olhos, cheios de 

lágrimas, também representam um momento de fraqueza do então presidente, que no 

momento, a revista trata com tendo a saúde vulnerável. 

Imagem 28 – SC 6 – ed. 2056, 16 de abril de 2008 
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 Neste capítulo, percebemos que a qualificação positiva que se encontrava nas 

capas da Veja antecedendo a primeira vitória de Lula como presidente se extinguiu em 

seguida. Por muito tempo, a Veja o construiu em suas capas como líder sindical, como 

representante da classe dos operários, com ideologias de esquerda radical, ligadas 

fortemente ao comunismo e que deixam milhões de eleitores assustados. Por muitos 

anos, essa foi a imagem que a revista mostrava de Lula e persistiu por muito tempo nas 

mídias, na Veja e na opinião de muitos do brasileiros. Ao longo dos anos, Lula também 

muda a sua própria imagem, suas propostas e seu modo de fazer política, aos poucos 

desmistificando sua imagem de comunista ou de desqualificado para presidente e, 

consequentemente, a revista também muda sua construção. Mas essa imagem positiva 

não dura muito tempo: primeiro Lula é acusado pela mídia de traição – de trair os ideais 

de seu próprio partido e dos seus companheiros petistas; depois, com as denúncias de 

que membros do seu governo estão envolvidos em casos de corrupção; e, várias vezes, 

Lula é acusado de envolvimento, a revista o traz como traidor do povo brasileiro; e 

ainda, no final de seu segundo mandato, Lula, apesar de não ser mais o mesmo que era 

na década de 1970, ainda é visto pela Veja como incapaz de governar e melhorar o 

Brasil e como um possível ditador de esquerda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

 A partir deste trabalho final de graduação, em que a proposta foi estudar como a 

revista Veja construiu a imagem de Lula ao longo dos anos de sua trajetória política e as 

estratégias que utilizou para construí-la, percebe-se o quanto a mídia tem o poder de 

construir a realidade de modos diferenciados. Em um primeiro momento, constatamos 

como as mídias utilizam dos seus modos de dizer para noticiar as matérias, 

especialmente de natureza política. 

 Também percebemos que a Veja tem uma posição política bem determinada e 

desde os primeiros momentos de análise e estudo já se identificava o uso de diferentes 

estratégias para produzir sentido, visando afetar o leitor. 

 Nesse contexto, as imagens visam produzir credibilidade ao fato. Mas sabemos 

que a fotografia não é apenas uma técnica que retrata fielmente a realidade e que o 

“instante decisivo” de Cartier-Bresson e o jogo de ângulos e enquadramentos que um 

fotógrafo tem a possibilidade de usar são algumas das principais maneiras que 

potencializam e constituem os “modos de dizer” da mídia. Muitas outras imagens ainda 

são aproveitadas em outros contextos, outras capas, ou ainda sofrem alterações pelo 

editor. Temos também as charges e caricaturas, que são construídas, sendo ainda mais 

subjetivas que a fotografia em si e são consequências da autonomia que os capistas 

dispõem do veículo de comunicação, de acordo com uma certa linha ideológica.  

 Se fosse para escolher uma palavra para resumir o modo que a Veja constrói a 

imagem de Lula, escolheríamos “anti-herói”. É assim que a revista o constrói. Em suas 

primeiras aparições, Lula correspondia a um estereótipo clássico de comunismo: sua 

imagem, sua postura e sua retórica. Lula era um comunista que falava de reformas 

políticas e que defendia a classe operária. A partir de capas vermelhas, de realces nas 

expressões de raiva e euforia de Lula, em distintos momentos, e de postura daquele 

operário, Veja construiu Lula dessa forma para seus leitores e, a partir de tal realidade 

que ofertava aos brasileiros, muitos foram acatando aos vínculos com a revista. 

 Ao longo dos anos, Lula foi aperfeiçoando sua imagem, alterando suas 

estratégias políticas e seus discursos, mas parece que a Veja ainda tinha aquela mística 

dele, o mesmo Lula da primeira capa de 1979. Essa retórica assustava boa parte dos 

brasileiros, que temiam uma revolução política causada pela esquerda no Brasil. 

 Claramente, a revista não apenas desqualificou Lulanas eleições de 1989 como 

também favoreceu todas aparições de Fernando Collor de Melo, que foi eleito nesse 
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ano. Seria necessário um outro estudo para provar que a revista teve participação do 

voto dos brasileiros, mas ficou evidente, neste trabalho, o quanto ela tenta influenciar 

seus leitores a partir de sua própria ideologia, que se faz aparecer em suas estratégias 

discursivas.   

 Depois das eleições de 1989, em 1994 e também em 1998, nas quais Lula foi 

derrotado por Fernando Henrique Cardoso, percebemos novamente um favoritismo 

atribuído por Veja a FHC e, novamente, a imagem de Lula é apresentada negativamente 

nas capas da revista. Lula ainda é fortemente lembrado como o candidato operário, de 

ideais radicalistas e que não está pronto para assumir o governo nacional. 

 Em sua quarta candidatura, Lula finalmente é tratado de modo diferenciado pela 

revista. Aparece bem vestido, sorridente e representa segurança. Finalmente, Lula é 

eleito, tornando-se assim o primeiro presidente de origem popular no Brasil. Mas parece 

que a Imagem de “Lulinha Paz e Amor” não permanece por muito tempo. Em seguida, 

membros do seu governo são acusados de envolvimento em escândalos de corrupção e 

há momentos em que Lula também é acusado por Veja de liderar os esquemas de desvio 

de dinheiro e, em outros, como traidor do povo, e ainda, como traidor da velha guarda 

do PT, com ideais que já não são mais os mesmos. 

 Antes de sua reeleição, Veja parece não estar satisfeita com a gestão do então 

presidente. Seu governo tem um saldo negativo na revista e toda sua imagem positiva 

que Veja trazia em 2002 parece já não mais existir. Parte das capas do segundo mandato 

trazem Lula em dois diferentes aspectos enunciativos: cansado, estressado, como se não 

fosse dar conta de governar; e, do segundo, como se ele não fosse deixar de ser 

presidente tão cedo, atuando junto com a sua sucessora, eleita no final de 2010. 

 A partir deste estudo de análise, compreendemos que a mídia impressa possui, 

em suas mãos, um grande poder de influência e que quanto maior o veículo de 

comunicação e mais leitores ela possui, mais leitores estão sujeitos a crer numa 

realidade construída. Além desse poder, os veículos de comunicação possuem um outro, 

que talvez os leitores comuns não compreendam: que uma abordagem, a partir de 

algumas estratégias, pode sim, mudar o rumo da história de uma pessoa, de uma 

comunidade ou ainda, de um país por muitas e muitas vezes.   

 Concluímos que Lula, para Veja, é um anti-herói, pois, embora o modo como a 

revista lhe trata mude de acordo com as épocas, na maior parte das vezes, Lula tem sua 

imagem desqualificada. Também percebemos que, na maior parte das vezes, Lula ainda 
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é tido como defensor dos operários, como radical, como de esquerda-extrema e que, 

com o passar dos anos, tal imagem foi se desmistificando, mas não totalmente. 
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