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RESUMO 
 
 
Objetiva-se nesta pesquisa descrever e analisar as estratégias discursivas de quatro revistas 
brasileiras - Veja, IstoÉ, Carta Capital e Época -  na cobertura das eleições presidenciais de 
2010. Para tanto, buscamos identificar como as imagens dos candidatos foram construídas nas 
capas dos semanários, cujas estratégias, em nossa ótica, estiveram mais próximas da produção 
do discurso político do que do discurso jornalístico. O período eleito para o estudo 
compreende fevereiro a novembro de 2010, no qual a corrida ao pleito se intensifica 
gradativamente até culminar na escolha do novo presidente. O material selecionado envolve 
as capas que tem como personagem os então candidatos Dilma Rousseff (PT), José Serra 
(PSDB) e Marina Silva (PV). Utiliza-se como metodologia a “análise comparativa” das 
edições das revistas.  A hipótese para o desenvolvimento desta análise deve considerar a 
produção das capas como um espaço gerador de sentido. O estudo se apoia em autores que 
têm se dedicado a pesquisas sobre os processos de construção de sentido nas mídias 
informativas. 
 
Palavras-chave: estratégias discursivas; revistas; construção de sentidos. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This research aims to describe and analyze the discursive strategies from four Brazilian 
magazines - Veja, IstoÉ, Carta Capital e Época - in coverage of the 2010 presidential 
elections. For this, we seek to identify how the candidates’ images have been built on the 
covers of the magazines, whose strategies, in our view, were closer to the production of the 
political speech than the journalistic speech. The period chosen for the study comprises  from 
February to November 2010, in which the election race intensifies gradually till culminates in 
choosing of the new president. The selected material involves the covers whose characters are 
the candidates Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) and Marina Silva (PV). It is used as 
methodology the benchmarking of magazine editions. The hypothesis for the development of 
this analysis should consider the production of the covers as a space that generates meaning. 
The study is based on authors who have dedicated themselves to research on the process of 
construction of meaning in informative media. 
 
Keywords: Discursive strategies; magazines; construction of meaning.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa traz como tema central a produção de sentido e a dimensão ideológica 

dos discursos nas capas de quatro revistas informativas semanais brasileiras (Veja, IstoÉ, 

Carta Capital e Época). Como objeto de estudo foi escolhido o trabalho de construção 

enunciativa nas capas que apresentam os então candidatos ao pleito de presidente da república 

- Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV) - no contexto das eleições de 

2010. A construção de uma pesquisa ligada ao campo político e a cobertura midiática vem de 

questões propriamente produtivas, e também éticas, inseridas no campo da comunicação. 

Munindo-se de uma análise comparativa entre os veículos buscaremos apontar convergências 

e diferenças dentre os veículos durante a cobertura. Ainda que a produção de pesquisas sobre 

revistas não seja uma novidade no cenário científico, buscaremos compor esta biblioteca a 

partir das percepções e apontamentos deste estudo. Da mesma forma, a elaboração desta 

monografia procurará entender a atuação da mídia em um dado contexto – as eleições – 

representada pela cobertura de quatro importantes revistas no âmbito nacional.  

A escolha pelas revistas se justifica pela forma como atuam e norteiam sua produção. 

Também pelo fato de se apresentarem como um meio onde há a possibilidade de aprofundar 

um tema e trabalhar diferentes óticas de um mesmo fato, quando cada uma delas carrega 

consigo intenções. Em uma rápida observação às revistas informativas percebemos que, não 

raro, o mesmo tema dentro da editoria política ganha destaque na capa dos semanários. Estes, 

privilegiam o tema referido anteriormente pela sua importante conjuntura em razão do 

assunto. Mas, o que nos parece mais importante, e passível de um olhar mais atento, é que 

cada uma desenvolve “modos de dizer” distintos para mostrar os candidatos ao leitor. Melhor 

dizendo, cada uma usa de artifícios, se assim podemos nomear, para apresentar ao seu 

leitorado a imagem do personagem em questão. Aproveitamos a brecha para também 

justificar o título deste trabalho. Quando mencionamos “jogos de sentidos” queremos salientar 

essa relação entre a revista e o público. Ou seja, tudo que é produzido tem um endereçamento 

e é com estes “jogos” que as revistas conseguem subordinar seus “produtos” ao seu leitorado. 

A partir desta observação, alimentada por um questionamento pessoal sobre o 

processo de produção da notícia no cenário nacional da política – e também dentro das 

próprias redações –, buscaremos entender como ocorre esta produção e a que ela está 

destinada. Em outras palavras, surge a inquietante dúvida: que efeitos de sentido e marcas 

discursivas e ideológicas resultam do processo de construção das capas das revistas e a que 

estas formas de construir uma capa remetem? 
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Divididos em capítulos, tentaremos compreender como se constroi um contrato de 

leitura, como os enunciados são articulados e podem se tornar ferramentas poderosas na 

captura pelo leitorado. Para sustentar a análise, conceitos e estudos que vão desde a descrição 

dos enunciados, passando pelo entendimento de cada uma das revistas destacadas e 

desaguando em conceitos de imagem, fotografia e cores na busca de desvendar os processos 

de produção de sentido. Para alcançar o objetivo proposto, nos basearemos em autores que 

vão nos acompanhar, fornecendo conceitos que nos ajudarão a refletir sobre a prática 

jornalística atual, e que desenvolvem teorias que servirão de aporte para nossa análise. Muito 

aquém de doutores e mestres, buscaremos debater ideias e conceitos elaborados por 

observadores deste processo que começa com um fato ímpar e termina com as coberturas nas 

mais variadas formas.  

Nesta pesquisa, nos soltamos das amarras de leitor comum e partimos em uma jornada 

de descobertas, análises e percepções. Uma tarefa que exige atenção, leitura e, principalmente, 

embasamento para argumentar sobre os nossos objetos. Mas, para que isso aconteça, também 

nos parece necessário contextualizar do que estamos falando, ou, para sermos mais pontuais, 

o cenário político. Temos como tarefa aqui – antes de analisar – entender o campo político e 

sua representatividade. Este entendimento também se faz necessário para que, enfim, 

possamos estabelecer os vínculos entre a política e a mídia, em suas relações, sejam elas de 

quaisquer intensidades. 

 

1.1 RELAÇÃO SEM VOLTA 

 

Gostos e apreciações à parte, é fato que a política está presente na vida de todos os 

indivíduos. Direta ou indiretamente, todo cidadão que está inserido na sociedade faz parte 

desse conjunto de oligarquias que ditam os rumos do Estado. Exatamente dentro desse 

contexto está a mídia. Considerada por muitos como o quarto poder, é aquela que tem o 

privilégio de trabalhar com o discurso e toda sua subjetividade. Cabe a nós, estudantes e 

profissionais ligados à comunicação, refletir a que rumos caminha a mídia e fomentar os 

debates sobre esta prática. Mas, fazendo um recorte para o cenário que nos interessa neste 

documento, ressaltemos um pouco sobre este campo onde a política se relaciona com a mídia 

e vice-versa. Para dar início a nosso argumento, buscamos entender como acontece, na 

prática, a relação entre estas duas áreas.  

Política e mídia são relacionais. Se por um lado a mídia depende da política para sua 

própria manutenção, de outro a política vê na mídia sua grande alavanca de disseminação. 
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Este comprometimento que ambas têm merece cuidado e, acima de tudo, responsabilidade. 

Quando mídia e política conversam entre si, o que a sociedade presencia são coberturas 

políticas das mais variadas naturezas, que vão desde a reprodução de fatos até a construção de 

alguns deles. Mas é quando há disparidade entre as duas que ambas ficam ainda mais 

dependentes uma da outra, com a mídia de um lado – (des) construindo cenários – e os atores 

políticos de outro. A manutenção do vínculo mídia/política exige acima de tudo que não haja 

inércia. Somente com os desdobramentos de acontecimentos esta estreita relação é tecida e, 

ora fortalecida, ora posta em risco. É esta linha tênue que fomenta nossa discussão, que 

provoca a análise e gera um material fruto de percepções. 

Cobrir escândalos, para a mídia, é na maioria das vezes sinônimo de audiência, de 

mercado e de atenção do seu leitorado. Para a política, a ótica muitas vezes é diferente. Pois, 

se por momentos depende da mídia para atingir seu objetivo – e muitas vezes tem poder sobre 

ela – por outras se vê prisioneira de jornalistas e profissionais da comunicação. A 

possibilidade dessa construção, ou desconstrução em determinados casos, recoloca mídia e 

política como dois objetos centrais na sociedade. Estudar a elaboração do discurso midiático 

traz à tona uma reflexão entre os dois objetos. E, se falamos em política, destaquemos então 

um dos momentos mais importantes dentro desta área: as eleições presidenciais. A eleição de 

um presidente da república pode ser considerada um momento chave da história de uma 

nação, particularmente na reflexão que a mídia realiza sobre processos políticos. De 

candidatos de direita aos de extrema-esquerda, o presidente tem sob suas mãos milhões de 

pessoas aos quais representa, ainda que não entremos aqui em méritos de siglas partidárias. 

Contudo, na busca por este poder, certamente o período de maior importância para cada um 

deles é a corrida presidencial. Cronogramas elaborados criteriosamente, discursos construídos 

com determinados fins e toda a produção de publicidade. Com algumas dessas ferramentas, 

enormes equipes ligadas aos candidatos se munem de armas para enfrentar o caminho ao 

Palácio do Planalto. 

Como objeto, temos capas de revistas informativas que apresentam em suas 

superfícies três figuras – candidatos à presidência da república. O tratamento jornalístico 

discursivo a que cada candidato recebeu é o foco principal desta análise, quando nos 

propomos a entender como cada um destes quatro informativos explora seus personagens e 

como “fala” com seus leitores. As infinitas possibilidades de se trabalhar com as revistas 

ainda nos apresentam outra questão: o quê e como trabalhar? Não poucas vezes, a área 

acadêmica se debruçou sobre a produção editorial, a análise discursiva de reportagens ou 

sobre a semiologia dos elementos que se apresentam nas revistas, dentre tantas outras 
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possibilidades de estudo. Com esta missão, elegemos o espaço da capa para ser protagonista 

de nossa observação. Justifica-se, primeiramente, por ser a vitrine, a página que “vende” a 

revista, desperta atenção e “convida” o leitor a uma leitura atenta. Em um segundo critério, 

também perpetua um espaço rico em relação a enunciados e produção de sentido, por ser esta 

uma página onde o texto e a imagem atuam de forma tensa. Assim, se temos os enunciados 

como elo entre o leitor e a revista, temos as imagens – a fotografia, o desenho e as cores – 

como outro ponto de captação e, principalmente, de possibilidades. Com a figura dos três 

candidatos estampadas nas capas dos quatro semanários tentaremos compreender alguns 

critérios adotados que justificam – ou não – as publicações. 

Ao citarmos um estudo focado nas capas surgem preceitos que colaboram para uma 

análise mais detalhada de elementos ímpares. Os títulos, as fontes e as imagens são recursos 

imensamente ricos quando se quer provocar a atenção do leitor/público. Todos estes itens, 

reunidos, acabam por gerar um efeito de sentido, ou melhor dizendo, causam sensações, 

mesmo que involuntariamente, que deságuam na escolha, gosto e apreço por um veículo e não 

outro. É isso que as revistas fazem. Buscam maneiras de captar seu leitor, despertar seu 

interesse e produzir-lhes sentidos. O corpus da pesquisa constará edições dos meses que 

antecederam às eleições 2010, além da primeira edição pós-eleição. A proposta a seguir 

remete ao entendimento de como estes veículos trataram o tema, tendo como ponto específico 

a figura dos três presidenciáveis que ganharam mais notoriedade: Dilma Rousseff (PT), José 

Serra (PSDB) e Marina Silva (PV).  

Tomando alguns exemplos do corpus, percebe-se que vários critérios diferentes 

permearam a presença dos presidenciáveis como destaque nas semanárias. Ao fazer tal 

afirmação, queremos dizer que durante esse processo vários elementos surgem e vão, de certa 

forma, norteando o trabalho de construção enunciativa. É o caso do escândalo, por exemplo. 

Geralmente, quando temas polêmicos emergem no cenário político, o que percebemos são 

coberturas distintas. Para melhor compreender como este processo é posto em prática, 

trazemos alguns dos diversos exemplos. Dentro deste contexto, salientamos alguns aspectos 

que nos parecem fortalecer esta relação da revista com o candidato, sejam os critérios 

utilizados por certo veículo positivos ou negativos aos envolvidos.  

Um exemplo bastante específico está na edição da revista Carta Capital (15 de 

setembro de 2010) cuja capa traz o título “Quem bisbilhota quem?” seguido da foto do 

candidato José Serra e sua filha, Verônica Serra. A matéria fazia relação à suposta quebra do 

sigilo fiscal feita por uma empresa extinta da filha de José Serra, ainda em 2001. O fato é: 

qual a notoriedade ou destaque que um tema como este provoca, quando deixa apenas de 
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tratar de dois personagens (José Serra e Verônica) e passa a tratar de pai e filha? Qual a 

relação e suporte que o fato dá aos veículos de explorarem, além da figura pública, a figura 

privada? Outro exemplo está na capa da revista Veja (6 de maio de 2010) em que a revista 

estampa o rosto de Dilma Rousseff e tacha o título: “A candidata e o câncer”. Quais os 

critérios que estas revistas tiveram para associar a figura do candidato a aspectos pessoais? 

Ou, como esta relação se submete a diferentes construções que foram produzidas frente a um 

mesmo objeto, quando se busca, principalmente, a captura por leitores? Da mesma forma que 

tal revista subordina sua capa a duas pessoas ligando-as a escândalos – ou a doença – 

podemos observar também que outros veículos tecem seus discursos com outras perspectivas. 

Ou seja, é a construção das capas que cada veículo realiza que demonstra, nas entrelinhas, sua 

ideologia. 

Outro critério, a título de exemplo e que colabora para o entendimento desta pesquisa, 

refere-se ao fato e o construído. Salientamos aqui momentos onde as revistas apresentaram 

materiais essencialmente jornalísticos, e que preenchem requisitos de tal prática, e outras 

situações onde o veículo construiu um cenário. A abordagem neste caso está relacionada à 

produção dos veículos. O problema agora pode ser entendido como o que as revistas 

publicaram e o que, de fato, houve. Ao longo das campanhas eleitorais, vários assuntos se 

tornam notícia. As revistas trazem a possibilidade de explorar um tema e (re) criá-lo até 

mesmo em razão de possuírem mais espaço para destinar suas reportagens. São situações que 

surgem a partir de um determinado acontecimento jornalístico e que se desmembram em 

outras matérias e abordagens. 

Em suma, o presente trabalho fará uma análise de como a política foi tecida nas 

revistas durante o período eleitoral. A enunciação e o discurso, bem como a organização de 

elementos e a utilização de “ganchos” para destacar o fato político serão contemplados na 

pesquisa. O estudo buscará entender como as revistas tratam atores políticos em um 

determinado período e que artifícios são utilizados para nortear a cobertura. Inseridos no 

campo macro – que é a política – estes se apresentam como foco durante o período pré-

eleitoral, norteando a cobertura. A elaboração de um estudo destinado a analisar os discursos 

de quatro veículos de suma importância ao país colabora para esta reflexão. Além disso, a 

proximidade com o período possibilitará um maior enriquecimento de detalhes frente aos 

episódios e sua repercussão. O estudo também agrega por se tratar de algo recente, tendo em 

vista que a política sempre foi um campo bastante estudado dentro da comunicação, e 

quaisquer estudos que possam vir a serem feitos acerca das eleições 2010, ou ainda estão em 

processo de construção, ou possuem um ineditismo favorável à pesquisa.  
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A partir de uma seleção criteriosa do material, buscamos aqui como objetivo, além de 

uma reflexão acadêmica sobre os processos de produção jornalística, o confronto de ideias e 

conceitos acerca do tema. Questionamos também o modo de concepção de nosso corpus – as 

capas – e propomos um debate sobre os rumos que seguem as mídias de revista informativa, 

bem como, as trilhas e marcas que já deixaram durante a evolução de processos e critérios. 

Para fomentar esta discussão, traçamos como objetivo central de nossa problemática analisar e 

descrever como as revistas semanais brasileiras construíram as imagens de três candidatos a 

presidência da República durante as eleições 2010. 

Para que isso seja possível, nos focamos em pontos mais específicos, tais como, a 

identificação das marcas discursivas e estratégias que cada uma das quatro revistas utilizou 

para se dirigir ao seu leitorado. Dentro desta questão, da produção de sentido, também nos 

parece necessário falar sobre os contratos de leitura. Ou seja, descrever de que forma estes 

“contratos” atuam para ofertar sentidos dentro da editoria estudada – a política. 

 

 

 



2 UM CAMINHO A SER DESBRAVADO  

 

Para apontar questões referentes à cobertura midiática da política faz-se necessário 

entender como o tema vem sendo tratado, sobretudo, no campo acadêmico. O processo 

procura identificar e trabalhar as obras que circulam na área do saber e abrangem o tema e o 

objeto deste trabalho. Para isso, uma revisão de estudos que compreende o há de mais 

relevante a nossa disposição no fazer acadêmico e literário que envolve o assunto central da 

pesquisa. Através de buscas a acervos acadêmicos e também via artigos colhidos na rede 

online traçasse um suporte necessário para o embasamento desta análise. 

Direcionando o estudo para as revistas abrimos o leque para uma ampla gama de 

possibilidades. Pesquisas das mais variadas naturezas procuram elucidar questões que fazem 

parte do jornalismo feito dentro do padrão revista. São trabalhos que envolvem semiótica, 

análise de discurso, análise de conteúdo, dentre outros métodos que se apresentam como base 

de pesquisas. Tomando como exemplo a política, vários temas já foram levados a debate. São 

situações que fazem parte da sociedade e que estão inseridas nos mais diversos contextos. 

Ao focar um estudo precisamente em capas, surgem obras e pesquisas que tratam, 

desde a maneira como os títulos e legendas foram construídos, até análises que discutem o 

papel da imagem (representada na maioria das vezes pela fotografia) quando se pretende 

captar o leitor e despertar seu interesse. Tomamos alguns exemplos para entender como a área 

produz suas análises dentro da temática comunicação e política. 

 

a. A (des)construção da imagem de Fernando Collor nas capas de Veja 

 

Prefeitos, governadores, senadores e presidentes já tiveram suas imagens estampadas 

em capas de diversas revistas que compõem o acervo do país. Embasado em conceitos de 

Zanirato (2004), que entende a percepção do leitor através da foto como um elemento que 

remete a um aprendizado, que varia conforme a idade e cultura do leitor, Machado (2007) 

confere um estudo sobre a imagem de Fernando Collor de Mello. A situação escolhida pelo 

autor foi o período pré-eleitoral e o pós-eleição. O principal objetivo da pesquisa foi elencar o 

papel que a fotografia desempenhou quando apresentou a figura do político nas capas da 

semanária Veja. Um dos autores que colabora com a pesquisa e sustenta o estudo relacionado 

à imagem é Roland Barthes. Ele defende que a fotografia apresenta duas estruturas. Uma 

delas seria eminentemente denotativa (o analógico fotográfico) e a outra conotativa (que 

apresenta um código da natureza sócio-cultural). A pesquisa apresenta elementos de 
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construção do material fotográfico do veículo, tendo como finalidade a construção de sentidos 

que se refletem nos leitores. Durante a análise do trabalho, foi ressaltado o processo de 

construção da imagem do então presidenciável – no período pré-eleitoral – e, após as eleições, 

o processo inverso. Ou seja, o autor buscou elucidar como e com quais artifícios a revista se 

muniu para, ora construir, ora desconstruir a imagem de seu personagem central.  

Ainda dentro do corpus da pesquisa, foram selecionadas uma série de edições, dentre 

várias possíveis. Segundo a análise, optou-se por imagens que tinham maior relação com o 

contexto histórico da época. A partir de apontamentos da pesquisadora, substanciada por 

diversos autores que debatem o tema, a partir das capas os veículos buscam causar impacto no 

leitor, quando se sustenta que a capa se consolida como uma espécie de embalagem do 

produto jornalístico. Com isso, a exemplo da fotografia – que ocupa um espaço central no 

material – os títulos, frases, cores e enunciados se somam a um produto final que acaba por 

gerar os sentidos buscados por cada revista.  A autora conclui em seu trabalho que a fotografia 

desempenha um papel de extrema importância na busca em captar o leitor e produzir-lhes 

sentidos. Assim, através da imagem aliada à enunciação verbal contida no espaço “capa”, é 

mantido e consolidado o contrato de leitura com o público destinatário. 

 

b. O poder das capas 

 

Washington (2009) em artigo publicado e intitulado “O que dizem as capas” faz uma 

leitura das capas como espaço rico e composto por interfaces. A partir da seleção de dez 

edições de três das revistas de maior circulação no país (Carta Capital, Época e Veja), o autor 

analisa um total de trinta capas e comenta os temas contidos e a utilização de diferentes 

linguagens capazes de seduzir o leitor. Ele aborda desde a maneira como o produto foi 

construído e ainda se arrisca a apontar o porquê os temas ganharam o espaço central. Discute, 

também, o papel da atual mídia de revista no país. O autor fala sobre a ligação das capas, em 

uma breve observação, com o projeto editorial de cada veículo. Assim, chama a atenção para 

alguns assuntos, dentre eles, o MST e polêmica da camada do pré-sal. Diz que “as capas 

tendem a ter imagens fortes, cores muito vivas, títulos impressos com a tinta do escândalo e 

do sensacionalismo”. Segundo sua percepção, na maioria dos casos as revistas agregam o 

jornalismo ao material publicitário. Ou seja, se utilizam de polêmicas e assuntos de tons fortes 

para vender, aumentar seus assinantes e garantir um produto poderoso para apresentar aos 

seus anunciantes. Na constatação do autor, critérios antigos como noticiabilidade e relevância 

pública vem cedendo cada vez mais espaço aos interesses políticos e mercadológicos. Seus 
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apontamentos também inferem sobre a funcionalidade presente nas capas. “As capas das 

revistas são os primeiros textos lidos, e, mais ainda, são elas que despertam o interesse pelo 

conteúdo e o desejo de consumo.” 

 

c. Pluralidade de personagens 

 

Além de discutir o papel das capas, principalmente se tratando de revistas semanais, 

alguns autores também já apresentaram artigos, teses e pesquisas sobre o tratamento que cada 

veículo dá ao seu personagem destaque. No artigo “Quatro capas, quatro Lulas”, Perissé 

(2006), aborda edições das semanárias Época, Veja, Exame e IstoÉ. O pesquisador usa como 

material de análise as edições que compreendem o período de 6 a 10 de novembro de 2006, 

quando o principal tema era a reeleição do então presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Segundo ele, os quatro exemplares colocaram para o público quatro pessoas diferentes. 

Através da construção das capas, bem como as enunciações presentes e a percepção 

fotográfica, cada uma faz uma leitura do personagem. Na ótica de Perissé, a revista Veja foi a 

mais voraz no tratamento ao então presidente, quando apresenta uma capa em dois planos. No 

primeiro, um papel amarelado e no segundo o surgimento de um “novo” Lula, acompanhado 

da seguinte frase: “O primeiro mandato de Lula foi pífio... e agora ele tem mais quatro anos 

para deixar um legado de grandeza”.  

A Exame apresentou Lula com uma imagem um pouco mais positiva. Acenando e 

sorrindo, com um rosto cansado e ao mesmo tempo vitorioso, a revista estampa o título: “Ele 

vai fazer o Brasil crescer?”. Logo acima da imagem do presidente uma bolha azul, com a 

seguinte frase dentro: “Por que privatizar – os números mostram: a venda das estatais só traz 

benefícios ao país”. Para o autor, outra leitura também pode ser feita. Desta vez quando o 

público pode entender a imagem de Lula acenando como um gesto de despedida do cargo. Em 

outro caso, a revista Época apresenta Lula com os olhos voltados para o alto. Uma ideia de 

futuro e crescimento, ainda na visão do autor do artigo. A imagem ainda traz Lula segurando 

um paletó no ombro. Em letras amarelas segue o enunciado: “Como serão os próximos 

quatro anos”. 

Na interpretação de Perissé, a revista IstoÉ apresenta uma quarta visão do presidente. 

Na edição equivalente ao mesmo período que as outras três,  IstoÉ apresenta um Lula 

inexpressivo, olhando para o nada. “Agora vem a parte mais difícil”, publica. O fundo é 

vermelho, e nele se entrevêem, repetidas, duas palavras – “presidente Lula”.  
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d. Um tema e a tarefa de construí-lo 

 

Usando uma das perspectivas voltadas para estudos de enunciação, Cruz (2008) faz 

uma análise das capas de Veja. O estudo busca identificar como a revista usou dos artifícios 

contidos na capa para levar ao seu público a sensação de insegurança econômica. De antemão, 

o autor apresenta a revista e a caracteriza como um veículo que faz mais do que apenas 

informar, mas também interpreta os fatos. A partir de uma seleção de edições que trataram do 

tema econômico nas capas, o autor destaca as ferramentas que a revista usou para causar o 

impacto desejado: “O efeito de sentido de insegurança no discurso econômico de Veja se 

construirá a partir de elementos linguísticos e visuais, principalmente, a metáfora, a 

objetivação, o uso de adversativas e a escolha das cores nas imagens”. Cruz aborda também a 

utilização da metáfora como um recurso persuasivo para impor opiniões sem demonstrá-la. 

De acordo com Noberto (1969), contido na pesquisa, “a revista, entre os demais periódicos, é 

a que possui um maior caráter persuasivo”.  

Já ao citar Traquina (2005) que menciona a utilização da metáfora como um desses 

artifícios, o autor relata quais as ferramentas a revista se apropria para gerar efeitos de sentido. 

Cruz também se utiliza de citações do linguista russo Michael Bakhtin, para analisar o texto 

contido do “produto” capa. O texto, segundo ele, não pode ser visto como algo solto, mas sim 

um conjunto de outros textos. Quando as revistas semanais acabam por se caracterizar como 

veículos interpretativos, surgem como materiais imensamente ricos quando se procura 

analisar seus enunciados e afins. É o que aponta (VERÓN, 2004): “Esta característica das 

revistas semanais, a meu ver, torna-as particularmente estratégicas para o estudo das 

ideologias [...]”. Cruz faz uma análise detalhada em cada elemento que compõem a capa das 

revistas selecionadas. Ele comenta o uso das fontes, das cores, dos títulos e das fotos (estes 

últimos dois elementos, principalmente, como ferramenta de captação do leitor). Seu trabalho 

tem extrema semelhança com o proposto por este estudo, pois analisa como o semanário 

tratou temas ligados à política – ainda que um tenha abordado aspectos econômicos e outro 

terá como foco as eleições. O método de análise é, também, bastante semelhante. O autor 

conseguiu desbravar como a revista interage com seu leitor e busca lhes produzir sensações. 

Para isso, usa todos os recursos de enunciados e imagens em um campo que se pode dizer 

como o principal de atuação: a capa.  
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d. Um Hugo Chávez na Venezuela, outro no Brasil 

 

Meneghetti (2008) confere um estudo sobre a percepção dos jornalistas venezuelanos 

a partir das capas da revista Veja que destacam como personagem o presidente da Venezuela 

Hugo Chávez Frías. O estudo objetivou identificar como os jornalistas do país venezuelano 

avaliam a cobertura de Veja e se os temas abordados pelo semanário representam a realidade 

vivida in loco. Com isso, Meneghetti também identificou no estudo quais os temas que 

levaram o ditador venezuelano até as capas da revista. O pesquisador utilizou conceitos de 

autores como Marília Scalzo e Sérgio Vilas Boas para buscar referências sobre o veículo 

revista. Para entender a relação das notícias e os critérios utilizados por Veja ao publicar o 

material o autor reuniu conceitos de Nelson Traquina e Luiz Gonzaga Motta, entre outros. 

Sobre a revista Veja, também serviu de apoio o artigo da autora Carla Luciana de Souza da 

Silva, que fala sobre as relações de Veja com a sociedade, além do estudo de Márcia Benetti 

sobre a estratégia discursiva da revista Veja.  

Após identificar os elementos que permearam a presença do ditador em Veja, o autor 

passou um período de dois meses em Caracas, capital da Venezuela, onde entrevistou cinco 

jornalistas locais. Em território venezuelano, o autor também percebeu como os veículos do 

governo tratam a imagem de Chávez. Na conclusão de Meneghetti, o semanário sempre 

trouxe a imagem de Hugo Chávez ligado ao negativo. Ou seja, em todas as coberturas em que 

o presidente venezuelano ganhou notoriedade estava ligado a aspectos como “anti-

democrático” e “ameaçador” segundo palavras do próprio autor.  

Apesar de não se restringir apenas às capas, o estudo colabora com o presente trabalho 

no sentido de que faz uma leitura da produção de Veja (uma das eleitas para esta pesquisa), e 

demonstra como o semanário enuncia personagens e fatos políticos. 

 

e. Capas e sentidos: um espaço que vende ideias 

 

 A objetividade, mito dentro do jornalismo, atua como fator central à pesquisa de 

Bertoldo (2008) em uma análise sobre a produção de sentidos que as capas de revistas 

conferem ao leitor. Conceitos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi ajudam o autor a levantar 

questões sobre discurso e formação discursiva do enunciador.  

No entender de Bertoldo por mais que os veículos tenham criado efeitos de 

objetividade – na tentativa de neutralizar os discursos – estes se apresentam com marcas 

ideológicas que acabam contaminando o produto final. Outro teórico que colabora no estudo é 
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Eliseo Verón, que apresenta estudos sobre ideologia e discursividade. O objeto de estudo se 

restringe as revistas Veja, Época, IstoÉ, Carta Capital e Revista da Semana. Na conclusão do 

estudo, questionam-se os critérios utilizados pelos enunciados para que pareçam o mais neutro 

possível diante do tema. Ainda na constatação de Bertoldo, alguns operadores textuais 

deixaram marcas claras das ideologias de cada revista. Enunciados que, aliados à imagem e ao 

modo em que o produto capa foi apresentado, conferiram diferentes contratos de leitura com o 

público alvo de cada semanário. Melhor dizendo, ao conhecer seu público a revista sabe “o 

quê” e “para que” controi um fato. 

 

f. A visão de um veículo sobre um tema polêmico 

 

O mesmo conceito abordado por Bertoldo (2008) ao eleger um estudo envolvendo 

produção de sentido é tema da análise de Coletto (2010). Comparando os dois estudos temos 

um exemplo de como as capas – e, no segundo exemplo, também as reportagens, notas e 

editoriais – podem apresentar diferentes situações em um mesmo veículo. No corpus eleito 

por Coletto estão edições da revista Veja que trazem a homossexualidade como tema de capa 

e também matérias internas. Apesar das semelhanças no método de análise das pesquisas, 

Coletto opta pela análise de discurso francesa (AD) para tematizar a noção de campo 

jornalístico e o campo político – este último representado pelo movimento LGBT – nos seus 

processos de representação e disputa de sentidos, pelo poder de nomear, realçar ou silenciar 

sobre o tema.  

Autores como Orlandi (2005) e Motta (2005) subsidiam o estudo discursivo quando 

trazem respaldo à produção jornalística e a produção de sentidos. O estudo consistiu na 

seleção de materiais específicos – entre eles a capa – onde cada elemento passa por conceitos 

e definições do veículo até que finalmente é apresentado ao seu leitorado. As interfaces 

presentes na pesquisa colaboram no sentido de enriquecer o material que aborda o estudo de 

revistas, bem como, as capas, e trata de um tema tão influente quanto a política, apesar de 

fazerem parte de âmbitos diferentes.  

 

g. Testemunha de acusação 

 

A imagem produzida acerca de Luís Inácio Lula da Silva durante os períodos de 2002 

a 2006 pela revista Veja é tema de artigo publicado por Almeida e Weber (2009). A autora 

leva a estudo construção de opiniões estampadas nas capas da revista, ainda que de forma 
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implícita. Intitulado “Testemunhas de acusação: capas de Veja sobre o governo Lula”, o 

texto traz referências à maneira de como a revista apresentou o seu personagem político e que 

estratégias de posicionamento tomou a partir de suas montagens de equações estéticas entre o 

texto escrito e visual.  

O artigo apresentado por Almeida apresenta uma proximidade bastante grande com 

este trabalho. Pois, ao elencar uma revista da amplitude de Veja, e levar sua produção a 

estudo, colabora no sentido de apurar como este veículo – ainda que hajam outros – vem se 

portanto frente à fatos e situações políticas. Ao fim de seu estudo a autora conclui que veja faz 

recortes que levam a uma imagem negativa do então presidente Lula, a partir do corpus 

analisado. Para a autora, Veja acusa, sentencia e oferece fórmulas a partir de recortes, 

palavras, metáforas visuais e espaços estrategicamente ocupados. Além disso, a autora destaca 

um ponto crucial, o de que as metáforas, colagens e estratégias discursivas só podem ser 

desvendadas a partir de uma pesquisa, sendo assim, uma tarefa praticamente impossível ao 

leitor comum. 

 

h. O jornalismo olhando para si mesmo 

 

Dentre esta série de trabalhos, artigos e monografias levantados por nós na busca por 

pistas de estudos que se assemelhem com esta pesquisa, talvez a que mais se aproxime ao 

nosso objetivo seja o artigo de Benetti e Hagen (2009). “Jornalismo e imagem de si: o 

discurso institucional das revistas semanais”, discute a condição de identidade institucional 

de quatro revistas – Veja, IstoÉ, Carta Capital e Época – as mesmas abordadas em nossa 

análise. Mas o que nos chama mais atenção dentre os conceitos articulados pelas autoras com 

demais estudiosos do tema é o “quem diz”, prática amplamente explorada. Ou seja, a análise 

compreende os sistemas de representação do jornalismo sobre si mesmo. Melhor dizendo, 

identifica elementos que compõem o modo de dizer de cada veículo. Destacam também a 

finalidade do discurso, entendendo este como um entremeio entre o enunciador e o receptor, 

ou, entre os sujeitos. Para chegar ao seu objetivos, as autoras ainda definem conceitos de 

identidade e representação. 

A partir desta percepção, colocam as quatro revistas informativas em estudo em quatro 

núcleos de sentidos: a defesa da democracia; a independência; a competência; e o 

compromisso com o leitor.  
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2.1 INÚMERAS ANÁLISES, UM SÓ OBJETIVO 

 

Os estudos apontados acima se diferem quanto aos seus corpus de pesquisa, porém, 

tem uma relação intrínseca entre eles: o objeto de estudo. Todos eles envolvem análises sobre 

revistas – a grande maioria se debruça sobre as capas para elucidar mitos dentro do jornalismo 

como objetividade, subjetividade, etc. É também o objetivo deste trabalho. Após uma seleção 

criteriosa de material, nos propusemos a analisar o que e por que os atores políticos ocuparam 

as capas de determinadas revistas e como estes foram enunciados.  

A proposta nasce da inquietação pessoal sobre os atores midiáticos e o campo político 

no cenário brasileiro. Artifícios que compõem esta relação tão próxima e ao mesmo tempo tão 

distante. Personagens e veículos que dependem um do outro em um espaço, por vezes 

disputado, por outras, indesejado, que são as capas dos semanários. Em meio ao processo, dos 

fatos (des) construídos, está o leitorado de cada veículo, o público-alvo desejado pelos mídia e 

a busca desenfreada pela atenção do leitor.  

Elucidar como a mídia se comporta em um dos períodos mais importantes da história 

de um país é mais do que um estudo, mas um dever como profissional da comunicação. A 

produção carrega consigo sentidos e recortes das mais variadas formas, que se apresentam no 

espaço de acordo com a situação. Como entender o que se passa dentro das redações e qual o 

objetivo que se busca? O desafio fica ai para o leitor que forma sua opinião através do que as 

mídias veiculam. Os critérios de noticiabilidade, a construção de elementos paralelos e o 

cenário político apresentado semana a semana durante o período pré-eleitoral são fatores 

decisivos quando ao rumo do país. Por trás das fotos, cores e enunciados estão opiniões e os 

sentidos (este na maioria das vezes de forma implícita).  

A produção em revista é alvo de pesquisas há décadas. Ainda sim, este trabalho trará 

um tema ainda atual e buscará contribuir com o campo acadêmico, mesmo que se envolva e se 

misture às centenas de obras que esta área produz periodicamente. Em se tratando do campo 

acadêmico, selecionamos, criteriosamente, dentro de todos os trabalhos pesquisados, autores 

que debatem o tema em um recorte singular à nossa pesquisa. A partir desta seleção, 

recorreremos a alguns nomes para embasar nossa análise e sustentar nossa percepção. 

 



3 O DIÁLOGO DOS SENTIDOS 

 

Neste capítulo pretendemos convidar alguns autores que realizam estudos sobre os 

aspectos que envolvem a produção de sentido para nos acompanhar e auxiliar nas análises. 

Traçaremos conceitos que nos pareçam importantes na busca pela descrição das capas e 

abordagem de teorias e análises sobre elementos que envolvam o processo de construção que 

cada veículo produz. Isto não quer dizer, porém, que sejam apenas pontos de vista 

convergentes, mas sim, dizer que são pontos de vista pertinentes ao nosso trabalho. Assim, 

elegeremos conceitos e teses de autores que tem se dedicado à pesquisa sobre elementos 

chave, como a produção de sentido, contrato de leitura e marcas discursivas, dentre outras 

abordagens. Além de discutir a construção dos nossos objetos centrais do estudo – as capas – 

tentaremos entender como outros artifícios colaboram para que os veículos alcancem seus 

objetivos. São fatores que podemos nomear como externos. De outra forma, algumas 

possibilidades que se apresentam a cada edição das revistas e que a (re) constituem a cada 

semana. A maneira como esta “vitrine” chega até o leitor passa por muitos filtros, desde a sua 

construção, até as bancas de revista, ou propriamente dito, até as casas de seus leitores.  

A partir desta relação e troca mútua com os autores, procuraremos, dentre nossas 

possibilidades: entender algumas especificidades de como cada uma das revistas dialoga com 

seus leitores; as diferenças entre seus modelos e possibilidades de construção das capas; e, por 

fim, elencar um conjunto de marcas discursivas que nos ajudem a compreender como os 

discursos jornalísticos dão sentido a realidade da política e de seus atores, através de suas 

operações. 

Para dar início ao nosso diálogo, elencamos um conceito primordialmente importante 

para esta análise: o modo de dizer midiático, cujo conceito técnico estamos chamando de 

enunciação. Neste caso, antes de avançar, definimos o que se compreende sobre este termo. 

Para nós, a definição que mais se converge com o discurso jornalístico é o conceito de 

Benvenisthe (1995), quando define: “A enunciação é o modo através do qual o sujeito se 

apropria da língua para transformá-la em frase”. Aqui, percebemos a diferença em que há 

entre a língua, como um conjunto de sons e palavras soltas, para a frase, recurso utilizado para 

que o sujeito/jornalista consiga expor suas ideias.  

Partimos do pressuposto, e de fato entendemos, que se um material é produzido, 

concebido ou elaborado, ele é contaminado pelo seu emissor, por sua fonte de produção. Mito 

dentro da profissão colabora a incansável discussão sobre imparcialidade na prática 

jornalística. Cabe aqui, a título de justificativa, um parêntese, e uma citação do pesquisador 
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francês Maurice Mouillaud quando afirma que “o jornalista não está diretamente conectado 

com os ‘fatos’, mas com falas (da testemunha, do especialista, do representante, do 

operador...) (MOUILLAUD, 2002, p.25). Ou seja, o jornalista está mergulhado no mundo da 

linguagem, espaço de onde este profissional elege, dentre uma infinidade de termos, as 

palavras que farão parte da sua construção. Do mesmo modo, se este profissional pode se 

colocar como uma peça de transição entre a fonte e a notícia, não há como discordar que este 

“perito” das palavras carrega consigo infinitas ideologias, ou seja, um conjunto de regras, 

convenções, crenças e cognições através das quais estrutura o seu modo de construir a 

realidade. Mas, antes de entrar em qualquer mérito, tomemos como exemplo a produção de 

uma simples notícia e deixamos para as próximas páginas o debate sobre a atuação do 

profissional dentro do processo de produção de sentido, enunciação, etc.  

Fatos acontecem todo dia, a toda hora. Neste exato momento existem milhares coisas 

acontecendo em diversos lugares que, quando se caracterizam dentro de critérios – de 

notoriedade ou espaço geográfico, por exemplo – tornam-se notícia. Ainda que o jornalista 

tenha a tarefa de “reproduzir” a realidade ao seu leitor, a própria estruturação das ideias 

dentro de um texto pode ser apontada como um ato parcial e singular, porque esta envolve as 

próprias marcas do jornalista enquanto enunciador. Assim como a debatida imparcialidade – 

citada anteriormente – apresentam-se os “modos de dizer”, a maneira de enunciar, que nos 

trazem aqui para discutir este tema. De nada adiantaria dedicarmos páginas e páginas para 

uma análise onde tudo fosse mera reprodução da realidade. Buscamos, com suporte teórico, 

discutir como os veículos “conversam” com seus leitores através da construção de seus 

enunciados, portanto, seus modos de dizer. Entendemos também que se faz necessário 

criarmos eixos dentro de nosso estudo para nortear a nosso debate e, por seguinte, a 

argumentação.  

Começamos então por conceituar a enunciação e os elementos que a envolvem, bem 

como buscamos entender o discurso e sua produção. Mas, muito antes de análises e 

percepções, falar em discurso exige primeiramente entender exatamente do que estamos 

tratando. De nada nos adianta aqui abordar um tema chave ao nosso problema se este não for 

entendido em sua totalidade. Para que não corramos o risco de causar devaneios ao longo 

desta análise, começamos a construir nossos pensamentos utilizando ideias centrais acerca do 

discurso. Assim como Pinto (2002) coloca “o conceito de discurso não se confunde com os 

empregos usuais da palavra no nosso cotidiano”. Ao destacar isto, o autor esclarece que nesta 

área do saber, em que a comunicação aparece imersa, a termologia discurso não pode ser 

tratada como textos proferidos em solenidades, assembleias ou tribunais. A priori, o conceito 
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de discurso aqui destacado deve ser tratado como um objeto construído a partir de produtos 

culturais empíricos – que também podem ser chamados de textos – ainda que não envolvam 

apenas de expressões verbais, orais ou escritas e sim como um campo que agrega diversos 

elementos. As primeiras noções de discurso foram esboçadas teoricamente em meados dos 

anos cinquenta, quando linguistas e semiólogos como Roland Barthes (com as mitologias), 

Zellig Harris (através da linguística) e Michel Pêcheux (que dedicou seus conceitos sobre os 

acontecimentos), dentre outros, levaram suas análises além da frase propriamente dita. Hoje, 

pode-se dizer que o discurso mobiliza elementos que vão além da frase. Esses recursos 

também podem ser chamados de contexto. A necessidade do entendimento da noção de 

termos como discurso, marcas discursivas e produção de sentido apresenta-se como algo de 

extrema importância, visto que a dimensão de todos estes objetos em separado, e com suas 

peculiaridades, permeiam a pesquisa no seu principal objetivo. 

Mas voltando ao assunto central desta pesquisa, Pinto (2002) acrescenta: 

 
Desde a arqueologia do saber (1969) de Michel Focault, discurso é também definido 
como prática social de produção de textos que surgem no bojo das práticas sociais 
em que nos engajamos no interior das instituições sociais. Dizer que discurso é uma 
prática social implica que todo discurso é assumido por um sujeito, que aparece 
como responsável pelo ponto de vista, orientação ou perspectiva (PINTO, 2002, 
p.76). 
 

O autor continua referindo a discurso como um objeto complexo e abrangente. Pontua: 

 

Assim, podemos dizer que o discurso não é eminentemente uma análise de textos, 
mas algo que envolve o contexto situacional (ambiente físico e institucional em que 
o texto é produzido, circula e é consumido), no contexto (outros textos situados 
fisicamente ao redor do texto ou qualquer fragmento dele, antes, depois, de um dos 
lados, em cima ou em baixo), e nos contextos das ordens de discursos ou 
interdiscursos (outros textos produzidos no mesmo quadro institucional ou relativo à 
mesma área de conhecimento e afins, que são mobilizados intertextualmente na 
interpretação (PINTO, 2002, p.76). 

 
Dentro dessa noção abrangente do discurso, direcionamos nosso olhar para uma das 

nuances que este termo abrange, o discurso midiático. Mouillaud diferencia o discurso 
espontâneo, ao qual fazem parte a troca de falas presentes em nosso dia a dia, com o discurso 
produzido pela mídia. 

 

Uma das principais características do discurso midiático é o fato de se apresentar 
como um discurso acabado e de funcionar aparentemente sem intermitências nem 
vazios. O funcionamento dos discursos espontâneos, dos discursos que trocamos uns 
com os outros no decurso da vida quotidiana, é intermitente, pontuado por todo um 
conjunto de hesitações, de esperas, de rupturas, de silêncios, de derivas. O discurso 
midiático, pelo contrário, flui de maneira constante e ininterrupta, encadeia 
enunciados que se apresentam habitualmente de forma acabada, escondendo seus 
processos de gestação (MOUILLAUD, 2002, p. 217). 
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A mídia tem o papel de gerar um discurso completo, capaz de transcorrer entre 

emissor e receptor transportando, se assim podemos dizer, suas marcas. Ao citarmos estas tais 

marcas, queremos dizer que toda e qualquer tipo de palavra carrega consigo relações que 

denominamos marcas discursivas. Se por hora entendemos que o discurso é uma construção 

de significados que agregam unidades, a produção dos textos que a mídia apresenta aos 

leitores passa pela atividade discursiva e traz como principal resultado a produção de sentido. 

É exatamente por causa desta atividade discursiva que a mídia apresenta os textos, neles 

reunindo marcas do seu processo de produção de sentido. Verón, nos seus estudos sobre a 

mídia jornalística, considera o discurso em suas dimensões, como, por exemplo, a sua 

espacialidade. Nesse caso, diz que “uma superfície discursiva é uma rede de relações 

assumidas por marcas” (VERÓN, 2004). Ou seja, cada unidade ou fragmento apresentado em 

um dado objeto possui, por si só, traços que o remetem a algum tipo de pensamento. Por outro 

lado, tomando como objeto de análise as capas, temos a disposição uma infinidade de 

elementos e enunciados que – unidos – remetem aos sentidos. Mas, como enfrentar então o 

trabalho de análise no qual resultaria a revelação de marcas de sentido produzidas? Para 

Verón, é necessário eleger o corpus utilizando-se de critérios: 

 

Só a exploração sistemática de corpus constituídos conforme critérios explícitos e 
examinados na organização dos desvios interdiscursivos que neles se delineiam pode 
deixar-nos em condições, não só de responder as perguntas feitas, mas, antes de 
tudo, saber que perguntas é preciso responder (VERÓN, 2004, p.164). 
 
 

Neste sentido, Verón (2004, p.53) justifica a afirmativa de que nenhum texto – seja ele 

verbal ou não – está livre de ideias e maneiras de enunciar. Ele acrescenta, ainda, que “tais 

marcas podem ser interpretadas ora como traços de operações de produção, ora como traços 

que definem o sistema de referências das leituras possíveis do discurso no reconhecimento”. 

Mas concentrando-se nas (co) relações existentes nesse mundo em que o discurso parece atuar 

como um elemento de extrema complexidade, Verón ainda sugere outro conceito quando se 

busca estudar as maneiras como as notícias ou quaisquer formas discursivas são produzidas: o 

conceito da circulação. Neste caso, a circulação atuaria de forma intermediária entre a 

produção do discurso e os efeitos que este causa. Melhor dizendo, se há uma afirmação de que 

existem fenômenos de sentido, cuja produção e os efeitos merecem ser estudados, a circulação 

mencionada seria uma espécie de elo do sistema. Grifa: 

 

Ora, se o aspecto produção dos discursos e o aspecto efeitos supõem leituras de um 
discurso ou de um conjunto de discursos, o mesmo não ocorre com o aspecto 
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circulação: este não implica um tipo de leitura. De fato, a circulação, no que diz 
respeito à análise dos discursos, só pode materializar-se sob a forma, justamente, da 
diferença entre a produção e os efeitos dos discursos (VERÓN, 2004, p.53). 
 
 

Toda esta discussão acerca da produção de sentido envolve os mais variados 

elementos dentro de um padrão de produção. Falamos aqui da ligação dos títulos com os 

subtítulos, da complementação da imagem (fotográfica ou não) com as legendas, do próprio 

nome do veículo atuando, muitas vezes, como ponto de convergência com o título da matéria, 

etc. Assim, ressaltemos também que esta produção de sentido, gerada a partir dos modos de 

dizer que cada veículo emprega em seu discurso, é construída a partir da produção do 

material. Charaudeau (2006) defende a ideia de que o sentido só é perceptível através de 

formas às quais apresenta, sendo que, dentro desta construção, dois elementos atuam de 

maneira recíproca. Para o autor, o sentido é construído a partir de um duplo processo de 

semiotização: de transformação e de transação.  

O primeiro elemento citado – de transformação – seria capaz de carregar consigo o ato 

de informar, visto que “inscreve-se nesse processo porque deve descrever (identificar-

qualificar fatos), contar (reportar acontecimentos), explicar (fornecer as causas desses fatos e 

acontecimentos)” (CHARAUDEAU, 2006). Ou seja, o processo de transformação consiste em 

estruturar algo a ser significado em um elemento já significado. Esta significação só é 

possível através da nomeação e identificação dos fatos em categorias, como o ato de nomear, 

narrar, qualificar, e argumentar. 

Ainda sim, esta mecânica que atua como um dos processos de construção do sentido 

ainda depende de outra para que haja o entrelace que culmina no sentido gerado. O segundo 

processo abordado pelo autor é o de transação. Este daria uma significação psicossocial ao 

ato, isto é, atribui um objetivo dentro de uma série de parâmetros, entre eles: 

 
As hipóteses sobre identidade do outro, o destinatário-receptor, quanto ao seu saber, 
sua posição social, seu estado psicológico, suas aptidões, seus interesses, etc.; o 
efeito que pretende produzir neste outro; o tipo de relação que pretende instaurar 
com este outro e o tipo de regulação que prevê em função dos parâmetros 
precedentes (CHARAUDEAU, 2006, p. 41). 

 

Argumentados estes dois processos que fazem parte da construção do sentido, 

salientam-se aqui também a relação estes dois meios apresentados. Ao entendermos que a 

transformação significa algo ainda a ser significado e a transação produz um efeito a partir do 

primeiro, entendemos também que sempre a transação irá regular a transformação, sendo 

impossível o processo inverso. 
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A finalidade do homem, ao falar, não é a de recortar, descrever, estruturar o mundo; 
ele fala, em princípio, para se colocar em relação com o outro, porque disso depende 
da própria existência, visto que a consciência de si passa pela tomada de consciência 
da existência do outro, pela assimilação do outro. A linguagem nasce, vive e morre 
na intersubjetividade. É falando com o outro – isto é, falando o outro e se falando a 
si mesmo – que comenta o mundo, ou seja, descreve e estrutura o mundo 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 42). 

 
 

Assim, dentro das nuances que compõem o campo da enunciação e da produção de 

sentido parece-nos importante trazer outro argumento embasado pelo autor: 

 
Além disso, como para todo estudo do discurso, é necessário levar em conta que os 
autores de um determinado contrato de comunicação agem em parte através de atos, 
segundo determinados critérios de coerência, e em parte através de palavras – 
construindo, paralelamente, representações de suas ações e de suas palavras, às quais 
atribuem valores (CHARAUDEAU, 2006, p 73). 

 

A representação a que Charaudeau refere-se não está diretamente ligada à prática, mas 

de alguma forma acaba por influir nela, produzindo um mecanismo dialético entre as práticas 

e representações. Este conceito – que representa a construção da parte psicossocial do 

contrato – é parte da justificativa utilizada pelos veículos sobre seus modos de dizer. 

Retornamos aqui ao conceito da enunciação, do se fazer enunciar ou dizer, para constatar que 

o funcionamento desta máquina midiática acaba por se justificar através de conceitos e teses 

como esta, quando entendem que há uma complexidade imensa entre os dois fatores básicos 

da comunicação e que separam a produção da recepção. 

 A enunciação, e a produção de sentido gerada por esta, faz parte de um conjunto que 

compõem o material e o apresenta como um todo. É o que temos na capa. Observamos 

também este espaço como um objeto que apresenta o produto e ao mesmo tempo sintetiza o 

que este contém. A mídia fala, mas, acima de tudo, mostra um mundo por ela construído, 

através de suas operações. Por isso, selecionar parte desta topografia jornalística onde há 

manifestações discursivas se mostra tão importante para que possamos fazer esta análise. 

Assim, podemos refletir e debater como as operações discursivas constroem noções sobre a 

política, nossa principal missão neste documento.  

Voltemos agora à discussão sobre a relação entre os elementos que se complementam 

frente ao espaço da capa das revistas. Se esta página estampa, apresenta e convida o público a 

uma leitura mais atenta do material, também podemos entendê-la como um fator primordial 

ao que denominamos dentro do campo da mídia como contrato de leitura. Esta terminologia 

refere-se à maneira de como os veículos captam seus leitores e dão-lhes sensações de que 

determinada mídia é mais confiável e verdadeira, dentre outros adjetivos, em relação à outra. 
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A partir daí, a informação midiática atua com duas lógicas para ter o maior número possível 

de receptores. Colabora Verón (1989), quando cita que “o leitor assíduo de um título de 

imprensa não é outro senão o receptor que aceita o lugar de destinatário que lhe é proposto 

neste contrato”. Com isto entendido, apresentamos estes dois “atores” que convidam o 

público e constroem nele um contrato, mesmo que subconscientemente. 

 
A finalidade do contrato de comunicação midiática se acha numa tensão entre duas 
visadas, que correspondem, cada uma delas, a uma lógica particular: uma visada de 
fazer saber, ou visada de informação propriamente dita, que tende a produzir um 
objeto de saber segundo uma lógica cívica: informar o cidadão; uma visada de fazer 
sentir, ou visada de captação, que tende a produzir um objeto de consumo segundo a 
lógica comercial: captar as massas para sobreviver à concorrência (MOUILLAUD, 
2002, p. 86). 

 

Ainda que informação e sedução sejam aliadas na busca por agregar o receptor e 

vinculá-lo a uma mídia, jornalisticamente falando, deve-se salientar que a primeira premissa – 

a de informar – destaca-se por estar ligada a noções que remetem a verdade, confiança e 

responsabilidade com o leitor, etc. Justifica-se também porque “a visada da informação 

consiste em fazer saber ao cidadão o que aconteceu ou está acontecendo no mundo da vida 

social” (MOUILLAUD, 2002). Para articular este contrato entre veículo e destinatário a soma 

destes elementos é fundamental. É o acontece quando as revistas se apresentam ao leitorado 

com adjetivos que a justificam, qualificam e a colocam como detentoras da verdade. Mas para 

que isto aconteça, para que os veículos tornem o contrato como algo efetivo, devemos analisar 

os objetos em separado e buscar conceitos como os de Mouillaud, quando este salienta a 

articulação entre meios e dispositivos. Os dispositivos são denominados aqui como um ponto 

convergente entre vários aspectos presentes no material publicado. Para Mouillaud (2002), “o 

discurso do jornal não está solto no espaço; está envolvido no que chamaria de “dispositivo” 

que, por sua vez, não é uma simples entidade técnica, estranha ao sentido”. A definição do 

pesquisador leva-nos ao entendimento de que tudo que compõem o espaço – utilizamos  como 

exemplo a capa mais uma vez – atuam em diferentes aspectos, mas que acabam gerando 

sentidos, em conjunto.  

Pensemos então na capa, mas não como um conjunto já concebido. Olhemos para ela 

como uma folha retangular que está acima, mas articulada a outras páginas, por conseguinte. 

Um material físico semelhante ao restante da revista e que, ainda sem seus predicados, não 

consegue se salientar das demais páginas. É ao mesmo tempo, a porta de abertura, porém, sem 

a presença das demais, esta primeira página não existiria. O que queremos dizer é que, por si 

só, a capa não é capa. Ela só passa a receber esta denominação quando une alguns destes 
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dispositivos que a colocam como entidade ímpar de uma edição. A capa só passa a atuar como 

capa quando recebe esta série de dispositivos que representam e a “vestem” de acordo com 

um veículo e não outro. Da mesma forma, acontece a relação entre os “produtos” que a capa 

apresenta, que logo remetem à parte interna do objeto. Então, a capa também é capa a partir 

da sua dependência com o restante da revista e vice versa. Assim, o nome em que a mídia 

carrega apresenta uma forte relação com os títulos dos enunciados de capa. É o que considera 

Mouillaud: 

 

A totalidade dos títulos é coberta por um título único. Por sua posição, este funciona 
como um fecho de abóbada, que assegura o fechamento dos títulos e que a todos 
sustenta. Por seu nome, o jornal se fecha sobre si mesmo. Nele, o conjunto de títulos 
se fecha sobre si mesmo (MOUILLAUD, 2002, p. 91). 

 

Mencionando ainda o “contrato de leitura”, salientamos que a capa está diretamente 

subordinada a lógica do contrato deste veículo, diferenciando assim o veículo “A”, do veículo 

“B”. Através dessas possibilidades, os veículos marcam uma identidade com seu leitorado, 

asseguram veracidade, e apresentam a cada edição as suas verdades. É o que Charaudeau 

(2006) afirma, quando menciona um “jogo de verdades”, capaz de corresponder aos diferentes 

imaginários que a sociedade questiona. “Dizer o exato é dar impressão de controlar o mundo 

no instante que ele surge, e nada nem ninguém poderia se opor a essa verdade capturada no 

momento me que sai da fonte” (CHARAUDEAU, 2006, p. 90). À medida que um veículo 

consegue compor este espaço que denominamos capa, e articula elementos sob ele para 

dialogar com seu público, a mídia se coloca como “condenada” a procurar emocionar seu 

público, quando busca puxar ele para a sua informação, para acreditar neste veículo e não em 

um concorrente.  

Dentro deste contexto, em que há intermediações entre o emissor e receptor, também 

nos parece interessante fazer uma ressalva: a do receptor. Se estamos falando aqui em 

estratégias enunciativas – e acreditamos que estas são construídas com determinados fins – 

faz-se necessário entender o receptor como um ser que possui percepções. Ou seja, só há 

sucesso na tarefa que os mídia tem de direcionar sua mensagem se o veículo souber escolher 

seus alvos. Fausto Neto considera que a emissão destas “mensagens” são permeadas por 

processos de reconhecimento.  

 
Observa-se, assim, que, mais a mais, a emissão de discursos acerca de determinados 
“produtos” (atores políticos, campanhas institucionais, etc.) é eficientemente cercada 
por “testes” e “controles” procedentes de técnicas sócio-comportamentais, visando-
se o bom endereçamento do produto (FAUSTO, 1994 p. 193). 
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Para o autor, a recepção não pode ser considerada apenas por uma elaboração 

sociológica, mas sim algo constituído dentro do próprio processo discursivo por meio das 

operações que são articuladas pelos processos da própria linguagem. Argumenta: 

 

Nesses termos, o “estatuto do campo da recepção” é definido por “manobras” 
realizadas previamente pela esfera da produção, criando assim uma verdadeira 
“escala de receptores”, cuja elasticidade e permanência funcionam de acordo com o 
conceito desejado de receptor. Tal dimensão estratificante tem também sua 
repercussão direta sobre a constituição da mídia e, por consequência, sobre as 
“maneiras discursivas” com que eles se dirigem ao campo da recepção (FAUSTO, 
1994,p 195) 

 

O pesquisador acredita que desconhecer a passividade do leitor e colocá-lo como 

sujeito ativo no processo de produção colabora para que se possam fazer leituras sobre os seus 

modos de dizer. 

 

Portanto, já no âmbito do discurso, não se pode falar de passividade do leitor, pois 
ele é injuncionado a efetuar “percursos” no interior desse campo, fazendo “elos 
associativos” baseados nos investimentos dos seus próprios saberes e também na 
pressuposição que a emissão faz ao estruturar os discursos, valendo-se da noção – 
mais, ou menos, implícita – de que ele já sabe acerca daquilo que lhe é dito. Como 
ambos – emissão e recepção – se encontram no interior de um contrato, deve-se 
considerar a mobilização de várias remissivas: relações entre texto e autor; texto 
com outros textos; textos referentes, enfim, saberes e várias dimensões 
interdiscursivas que põem por terra a noção de sujeitos (autor e leitor) objetivos 
(FAUSTO, 1994, p. 200) 

 

Citado anteriormente, destacamos mais uma vez as visadas da transformação e da 

transação, mencionadas por Charaudeau. Como já debatemos, a visada da transformação tem 

como eixo principal a premissa de informar, de mencionar fatos. Já a visada da transação está 

ligada a aspectos que remetem a emoção, persuasão, enfim. Se tomarmos como critério os 

dois conceitos do autor e ligarmos a sua relação ao contrato de leitura, percebe-se a 

disparidade que há entre eles. É o que o próprio autor salienta: 

 

Assim, o contrato de informação midiática é, em seu fundamento, marcado pela 
contradição: finalidade de fazer saber, que deve buscar um grau zero de 
espetacularização da informação, para satisfazer o princípio de seriedade ao produzir 
efeitos de credibilidade; finalidade de fazer sentir, que deve fazer escolhas 
estratégicas apropriadas à encenação da informação para satisfazer o princípio da 
emoção e produzir efeitos de dramatização (CHARAUDEAU, 2006, p. 92) 

 

Para que, de fato, ocorra este reconhecimento entre veículo/leitor as revistas usam de 

seu discurso para captar os interesses do público. A ideologia é uma condição para a 
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constituição do sujeito e dos sentidos. Orlandi (2007) menciona exatamente este conceito 

quando cita os efeitos desta ação. 

 
A evidência do sentido – a que faz com que uma palavra designe uma coisa – apaga 
o seu caráter material, isto é, faz ver como transparente aquilo que se constitui pela 
remissão a um conjunto de formações discursivas que funcionam como uma 
dominante. As palavras recebem seus sentidos de formações discursivas em suas 
relações. Este é o efeito da determinação do interdiscurso (da memória) (ORLANDI, 
2007, p. 46) 

 

Entendemos também esta tensão existente entre os diferentes modos de dizer como 

fatores diferenciadores, que percebemos em inúmeras publicações midiáticas. Se continuamos 

aqui entendendo todas essas operações como vínculos isolados, que por fim geram sentidos, 

não podemos deixar de debater o papel da imagem, seja ela fotográfica ou não, e de outra 

série de artifícios que tencionam ainda mais esta relação em nosso objeto de estudo. Entramos 

agora em outra esfera, mas não menos importante, que é a identidade visual que as capas 

carregam consigo. 

Se o texto verbal se caracteriza por carregar consigo as marcas discursivas, as imagens 

também merecem destaque quando se procura entender a construção de enunciados. Verón 

(2004) ressalta que “em análise do discurso, quando se trata de composições de texto/imagem, 

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

linguísticos que a acompanham, que a comentam”. O autor ainda apresenta o conceito de que 

as propriedades contidas nas fotografias estão diretamente ligadas à estratégia global do 

veículo. Ou seja, se há um critério e uma série de fatores a serem seguidos que acabam por 

nortear as intenções e regras que cada veículo impõe, as imagens estão dentro deste conceito 

macro, que envolvem os enunciados.  

A exemplo dos elementos textuais – em forma de enunciados nas capas – as imagens 

também “conversam” com o leitor. Tanto os artifícios da fotografia como a arte apresentada 

culminam na produção de sentidos. Desconsidera-se aqui o conceito de que a imagem é 

apenas mera reprodução da realidade, ou, como entendida por décadas, apenas um 

complemento do texto. Por si só a imagem carrega suas marcas. Entendemos que por trás das 

lentes dos fotógrafos há filtros muito mais potentes do que os físicos utilizados nas câmeras 

profissionais. Não diferente disso é o investimento dos veículos no material fotográfico e o 

cuidado na escolha das imagens a serem publicadas. Mattanó (2010) discute sobre a relação 

entre o produtor e receptor a cerca de uma imagem publicada e eleva o entendimento da 

imagem como outro elemento complexo dentro da produção de sentido: 

 



 32

Em La imagen, autor y lector se relacionan em uma dialéctica que involucra 
producción, lectura e interpretación y, Al igual que el cuerpo, El cuerpo de La 
imagen es el lugar de los limites y de la liberdad del sujeto; el lugar del encuentro de 
miradas; plano de fusión de las diferentes visiones del mundo de sujetos em acción 
interpretativa em campos diferentes; el campo de la producción y el campo del 
reconocimiento  (MATTANÓ, 2010, p.195) 

 

Hechen (2007) complementa a ideia de que a imagem faz parte do que podemos 

chamar de estratégia narrativa para gerar sentidos e persuadir.  Além disso, as publicações e a 

forma com que foram construídas possibilitam análises sobre o contexto da época a que foram 

produzidas.  

 

Desde nuestro punto de vista sostenemos que la fotografía constituye um verdadero 
texto visual construido por el autor y susceptible de ser descifrado com los valores 
vigentes em la época, a los fines de lograr la comprensión de las estrategias 
narrativas que subyacen. Creemos que poder leer más Allá de lo aparente implica 
pensar el conjunto de las imágenes producidas por el autor, para poder trascender la 
ambiguedad que las caracteriza por tratarse de retazos de realidad, que han sido 
arrancados de uma continuidad  (HECHEN, 2007, p.81) 

 

 Ainda sim, Verón (1989) ressalta que antes da imagem ser considerada como uma 

estratégia ela é, por si só, um dispositivo técnico que exprime um trabalho: o da fotografia de 

imprensa. Assim, o fotógrafo da imprensa terá um trabalho expresso pela capacidade de 

captar o momento essencial da realidade. “Mas, além de decisões puramente técnicas 

(luminosidade, distância, tipo de objetiva, etc), ele não tem escolha: ele toma o acontecimento 

assim como se apresenta” (VERÓN, 1989, p. 01). Como já dissemos antes, a compreensão do 

discurso da informação passa pelo critério da descrição das estratégias enunciativas, ou 

melhor dizendo, as escolhas. Entender a imagem – fotografia – como um simples reflexo da 

realidade deixa a deriva todo e quaisquer conceito e teoria sobre enunciação. Pois, se de um 

lado a enunciação deriva de práticas, escolhas e intenções, entender a fotografia como uma 

mera reprodução do real desconsidera o conceito quando sabemos que a imagem também está 

subordinada ao trabalho de enunciação. 

 

Existe enunciação porque nós realizamos escolhas quando produzimos um 
enunciado. Ora, as escolhas se fazem a partir de um universo de possibilidades. No 
caso da linguagem, as escolhas podem parecer claras: se o conjunto de frases que 
nós podemos produzir dentro de uma dada língua é infinito, os elementos a partir 
dos quais uma frase é engrenada (construída) constituem um conjunto finito, 
fechado, arrolado (denominado) (VERÓN, 1989, p.01) 

 

Ao entender que a linguagem deixa marcas mais nítidas sobre os critérios e opções dos 

veículos, Verón aponta a construção das imagens como um elemento mais complexo e de 
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difícil percepção. Ele argumenta que ao ter uma série de imagens em mãos o jornalista fica 

frente à escolha: por que esta imagem e não outra? Para Verón a interrogação vai além. “Com 

relação a toda imagem produzida, nos poderíamos interrogar a respeito da imagem não 

produzida” (VERÓN, 1989, p. 01) 

Para Barthes (1990) ao observar uma imagem temos inquietos dois sentidos: o 

primeiro deles tem um nível informativo, este acumularia o conhecimento do que estamos 

observando. Um cenário, os personagens, os traços, por exemplo. Em síntese é a 

comunicação. O segundo sentido que o autor coloca se apresenta em caráter simbólico, ou 

seja, a percepção de elementos que trazem consigo significação, como uma análise semiótica 

um pouco mais elaborada, que considere símbolos, cenografia, percepção histórica, etc. Mas, 

além da análise destes dois sentidos, que parecem conotar situações e objetos (comunicação e 

significação), o autor chama atenção para um terceiro sentido. Uma terceira sensação que 

segundo ele consiste, primeiramente, na dificuldade de nomeá-la e entendê-la.  

 

Não sei se a leitura deste terceiro sentido tem fundamento – se a podemos 
generalizar – mas parece-me já que o seu significante possui uma individualidade 
teórica; por outro lado não o podemos confundir com o simples estar-lá da cena, 
pois excede a cópia de motivo referencial, obriga a leitura interrogativa (a 
interrogação incide precisamente sobre o significante, não sobre o significado, sobre 
a leitura, não sobre a intelecção: é uma captação poética (BARTHES, 1990, p.44). 

 

O terceiro sentido é denominado pelo autor como o sentido obtuso. Aqui, em caráter 

de entendimento, destacamos o segundo sentido mencionado logo acima, o da significação. 

Este é apresentado por símbolos, é intencional, ou seja, o autor quis dizer, e é extraído de uma 

espécie e léxico geral, comum, dos símbolos.  

 

Quanto ao outro sentido, o terceiro sentido, aquele que vem “a mais”, como um 
suplemento que minha intelecção não consegue ver nem absorver bem, ao mesmo 
tempo teimoso e fugido, liso e esquivo, proponho chamar-lhe então de o sentido 
obtuso (BARTHES, 1990, p.45). 

  

A fotografia também é uma ação contínua, na percepção do autor. Além dela, da foto – 

como representação de um dado momento real – ainda há as pinturas, o cinema, o teatro, etc. 

Estes são reproduções analógicas da realidade. Barthes entende analógico como a cena, objeto 

e paisagem, por exemplo. É o que procura dizer quando cita que cada um desses artifícios 

desenvolve sua segunda função, se assim podemos classificar. Para ficar mais claro: 

 
Mas, na verdade, cada uma dessas mensagens desenvolve de maneira imediata e 
evidente, além do próprio conteúdo analógico, uma mensagem suplementar, que é 
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comumente se chama estilo da reprodução; trata-se de um sentido segundo, cujo 
significante é um certo “tratamento” da imagem sob a ação do seu criador e cujo 
significado – estético e ideológico – remete uma certa “cultura” da sociedade que 
recebe a imagem (BARTHES, 1990, p. 13). 

 

 Ainda, o critério descrito acima não parece permear quando falamos na fotografia 

jornalística – por ela se apresentar como algo que gera muito mais a sensação de 

entendimento do que as formas mais artísticas, mencionadas acima. Em suma, a fotografia 

estaria livre, segundo Barthes, deste filtro estético que as pinturas sofreriam, por exemplo. 

Mas, ainda que traga esta definição, o autor não anula a possibilidade da fotografia 

jornalística atuar, também, de forma secundária. 

 

Por um lado, uma fotografia jornalística é um objeto trabalhado, escolhido, 
composto, construído, tratado segundo normas profissionais, estéticas ou 
ideológicas, que são outros tantos fatores de conotação; por outro lado, essa mesma 
fotografia não é apenas percebida e recebida, é lida, vinculada, mais ou menos 
conscientemente, pelo público que a consome, a uma reserva tradicional de signos; 
ora, todo signo pressupõe um código, e é esse código (de conotação) que se deveria 
tentar estabelecer  (BARTHES, 1990, p14). 

 

Verón também ensaia sobre a discussão sobre as possibilidades que a fotografia 

apresenta, sendo impossível fazer uma leitura meramente factual das imagens que os mídia 

veiculam. 

Na mídia, existem tantos mundos possíveis (como dizem os lógicos) quantas 
estratégias discursivas. A fotografia materializa, no interior de cada mundo, a jogada 
fundamental de um título de imprensa para conservar seus leitores: aquela de fazer 
evoluir as entrevistas que seus leitores mantêm com os coletivos que fundamentam 
sua identidade social (VERÓN, 1989, p. 06) 

 

Entendido o papel que a imagem exerce no processo de produção de sentido – sendo 

esta contemporânea à forma textual – aprofundamos nossa análise e mergulhamos em um 

campo mais complexo. Para a apresentação do produto final, o material físico das revistas – 

aqui nos interessa as capas – usamos das palavras de Mouillaud para prosseguir em nossa 

análise. “Entretanto, a produção de sentido começa com a diagramação” (MOUILLAUD, 

2002, p.26). Embasado no conceito do francês somamos ao texto e a imagem o fator 

diagramação, ou seja, como os veículos dispõem o seu produto.  

Ao lado do texto – verbal e não verbal – não podemos desconhecer o papel que a 

diagramação exerce nas estratégias de produção de sentido que a revista apresenta. Em 

primeiro lugar, ela organiza a hierarquia da realidade construída pelo veículo. Hierarquia esta 

que se estrutura em torno de páginas que, de certa forma, tem uma autonomia própria, 

impondo à revista uma certa espacialidade. Em segundo lugar, a diagramação pode ser 
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compreendida como uma espécie de “estrutura de contato” porque é através de suas operações 

que o leitor estabelece vínculos com a oferta de sentidos jornalística. Antes dela, o nosso 

objeto de estudo é apenas uma possibilidade e é a diagramação que faz a passagem do leitor, 

de um ambiente externo para o ambiente interno da revista. Parte da diagramação – como o 

que denominamos “estrutura de contato” – é integrada pelas imagens – charges, gráficos, 

fotografia – enquanto operadores de identificação do que a mídia pretende mostrar ao leitor 

como realidade. 

Esta identidade, a qual os mídia buscam consolidar a cada publicação – no caso 

específico das revistas – é o que nos impulsiona para a análise. Em uma breve conclusão neste 

capítulo, chamamos atenção para alguns aspectos. Primeiramente, refletimos sobre a noção de 

discurso, articulando o mesmo com o conceito de enunciação, pois como sabemos, a atividade 

de produção discursiva é no fundo o próprio trabalho da enunciação. O que caracteriza a 

enunciação – conforme examinamos – são as atividades pelas quais se fazem os “modos de 

dizer” que os veículos colocam ao seu leitor. Este conceito, da “maneira como as revistas 

falam” com o seu leitorado é de extrema importância para nosso trabalho, uma vez que cada 

publicação – diária ou semanal – dá vida aos enunciados através das escolhas que faz. A 

enunciação é, como mostramos, uma atividade na qual a revista enfatiza um certo modo de 

dizer que está relacionado com o falar de si – mostrar-se – sem o qual seria impossível obter 

junto ao público sua identidade. Tal, é construída em vários níveis. Um deles trata da 

diagramação, mencionada acima, que possibilita que a revista “converse” com seu leitor, e 

mostra a revista dentro de um termo técnico e estético, que serve como referência para que o 

público lhe dirija certo tipo de olhar. 

Pensemos o trabalho feito até aqui como um exercício que subsidiará nossa análise 

frente às capas. Etapa que apresentou a nós conceitos e dissonâncias entre um e outro 

pesquisador. Sejam eles convergentes ou não, servem para que levemos adiante as questões 

produtivas dentro do jornalismo de revista e possamos realizar nossa análise de forma 

satisfatória. 

 



4 DA CIRCULAÇÃO À ANÁLISE  

 

Concordemos que a discussão entre teses e conceitos baseada somente em leituras de 

extensos capítulos torna-se uma tarefa extremamente complexa. Ainda que estes estudos 

perpetuem por todas as páginas deste trabalho, nos dando o norte frente às questões 

produtivas, apresentamos este capítulo, onde chegamos na dimensão da análise. Para sermos 

mais claros, colocamos aqui nossa análise empírica, onde os conceitos por nós discutidos nas 

páginas anteriores servirão como referência para o estudo frente a um corpus de revistas, 

objeto de nosso trabalho analítico. Para que isso aconteça, é necessário apresentarmos 

algumas informações, dentre elas aquelas que precedem o trabalho da análise propriamente 

dita e, acima de tudo, saber fazer as escolhas de nossos produtos.  

Conforme já aludimos, pretende-se aqui desenvolver uma leitura sobre quatro revistas 

informativas nacionais e que trazem com elas um tratamento substancial a editoria de política. 

Precisamente, nos concentraremos em um corpus que reúne capas sobre a cobertura 

presidencial, particularmente, as que mostram os presidenciáveis Dilma Rousseff, José Serra e 

Marina Silva. Em nossa escolha, também levamos em consideração a abrangência e 

concorrência que ambas possuem entre si. A escolha destas quatro mídias também possibilita 

que façamos uma análise comparativa e detalhada – ainda que seja impossível focarmos em 

todos os aspectos que se apresentam na produção de sentido. 

Ao escolher estas revistas, fomos levados a curiosidade de examinar como as mesmas 

constroem uma realidade semana a semana e, de um modo específico, como enunciaram as 

edições relativas às eleições presidenciais, a saber, como falaram sobre seus personagens 

centrais – os presidenciáveis. Sabemos que cada meio de comunicação trabalha com um 

“modo de dizer”, dele se valendo para construir sentidos acerca dos fatos e instituições de 

seus atores. A política sempre foi um dos objetos do jornalismo e, no âmbito semanal, é tecida 

com um tratamento discursivo distinto. Conforme nossa proposta, eleger a política e seus 

atores significa uma escolha de tematização a ser tratada em um espaço de tempo 

significativo, como foi o caso da cobertura dada pelos quatro veículos. Nossa meta é mostrar, 

pelo estudo das capas, as marcas não apenas de um trabalho informativo jornalístico, mas 

também algo que transcende a informação e se constitui no ponto de vista que estas 

publicações emitem acerca de seus atores. É no conjunto de textos e imagens, condensados 

em enquadramentos, que encontramos os sentidos que cada mídia dá à política. Em todos os 

casos, Veja, Isto É, Carta Capital e Época elegeram a política, precisamente as eleições, para 

estampá-la em suas capas, procurando estabelecer uma espécie de conversação com o leitor.  
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O período eleito para a análise compreende os meses de fevereiro até novembro de 

2010, situação denominada pré-eleitoral, e que podemos destacar como um espaço de tempo 

em que a atuação da campanha vai ganhando notoriedade. O calendário é compreensível na 

medida em que, se tratando de um ano eleitoral, o assunto começa ser citado com uma longa 

duração e sofre desdobramentos com o passar do tempo. Ou seja, nos primeiros meses 

observamos uma cobertura em que os candidatos são “apresentados” aos leitores de cada 

veículo. Posteriormente, já nas campanhas eleitorais, as revistas se detêm em coberturas das 

mais variadas naturezas. São matérias que surgem de acordo com a agenda eleitoral dos 

candidatos, escândalos ou até mesmo denúncias que acabam surgindo neste período. 

Entre os meses aludidos, recolhemos 35 edições que tinham como assunto de destaque 

as eleições 2010 (Veja – 10; IstoÉ – 9; Época – 7; Carta Capital – 9). Nesse período, as 

revistas dão aos candidatos e seus atos de campanha, um tratamento discursivo que os insere 

nas capas. Assim, também justificamos automaticamente a ênfase nos presidenciáveis e 

debates, embates, etc. Ressaltamos também a variação existente entre as capas. Como 

vínhamos debatendo até aqui, se cada veículo apresenta-nos uma construção diferente entre 

eles, está na hora dos mesmos serem descritos. As variações entre os objetos de cada veículo 

nada mais fazem do que justificar nossa afirmativa, de que cada mídia trabalha com 

ideologias dispostas em títulos, chamadas, fotos, etc. Outro ponto que não podemos deixar de 

comentar são as capas que não falaram no assunto. Se por um momento os meses que 

antecedem as eleições são considerados um período chave de todo o processo, não 

discordemos que outros assuntos continuam em erupção dentro do país, e até mesmo, do 

mundo. Ou seja, a nossa primeira percepção é a de que, além das capas que elegeram os 

presidenciáveis como atores centrais, há também as que não enunciaram sobre os mesmos. 

Esta “ausência” (capas em que não figuraram imagens dos candidatos) é também parte do 

processo, que lida com fatos – e algumas construções da realidade – mas que também trazem 

outros temas como destaque de suas edições. 

Comentamos agora como vamos trabalhar com estas edições. Em um primeiro 

momento, reuniremos as publicações em torno das 35 edições, que fazem parte de nosso 

corpus e que compreendem os meses eleitos como período de estudo, conforme descrito 

acima. Em todos os casos tratam-se de revistas informativas semanais que apresentaram ao 

leitorado uma cobertura específica dos presidenciáveis relativa a cada semana. Para a análise, 

utilizaremos a técnica qualitativa de análise do discurso através dos princípios comparativos. 

Desde já, definimos aqui nossa compreensão sobre esta técnica ou análise aplicada ao estudo 

das mídias. Cercamos-nos, dentro desta prática, da teoria já citada neste documento, do 
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linguista Benvenisthe (1995), quando define: “A enunciação é o modo através do qual o 

sujeito se apropria da língua para transformá-la em frase”. 

Dividiremos cada veículo em subconjuntos que serão nomeados da seguinte maneira: 

subconjunto 1 – Veja; subconjunto 2 – IstoÉ; subconjunto 3 – Época e subconjunto 4 – Carta 

Capital. Dentro do possível, alternaremos os nomes de cada veículo com as designações de 

cada subconjunto. Sendo assim, trataremos as mesmas como: Veja (SC1); IstoÉ (SC2); Época 

(SC3) e Carta Capital (SC4). Inicialmente estudaremos cada subconjunto nas suas fronteiras. 

Ou seja, faremos uma análise a cada subconjunto em separado sobre aspectos como: temas 

tratados; relação das imagens (características); enunciados verbais; relação texto/imagem; 

avaliação atribuída à apresentação do candidato; tratamento retórico; papel das cores; 

enquadramento das imagens, etc. Ainda no interior dos subconjuntos, faremos um 

levantamento geral de como cada mídia apresentou seus atores, para que possamos conhecer 

um pouco melhor as características que cada uma – a revista – possui. 

Que a cada edição a revista “veste” suas ideias já debatemos anteriormente. Antes de 

entrar neste terreno pantanoso faz-se necessário entender outro artifício. O que queremos 

destacar é que de certa forma os veículos tentam camuflar estes interesses dentro do seu 

discurso. Weber (2000) aponta a complexidade e característica do discurso político (feito 

pelos políticos) e a relação com o discurso jornalístico. Define: 

 

A política possui um discurso complexo que necessita de interpelação, identidade e 
precisa construir sujeitos com a mesma visão de mundo, pois reivindica o poder. 
Assim, o discurso político precisa explicitar e fortalecer, permanentemente, 
argumentos que justifiquem sua luta pelo poder. O discurso das mídias, ao contrário, 
raramente reivindica ou explicita posições, transmitindo a ideia de “estar a serviço”, 
“longe do poder” e imbuído de “neutralidade”, na mediação dos fatos. (WEBER, 
2000, p. 33) 

 

Ou seja, os fatos não aprecem puros ou isolados, mas sempre subordinados às 

construções que derivam de convicções ideológicas e jornalísticas da mídia, mesmo que por 

certas vezes esta ação fique camuflada em ideias. Este conceito está ligado à construção da 

imagem e do padrão de jornalismo que cada veículo coloca ao seu leitor. Em outras palavras 

há uma forte presença de alguns operadores nas capas que fazem com que os leitores 

reconheçam os veículos. A organização dos elementos é outro ponto que fortalece este 

vínculo leitor/revista. Ainda que em todos os veículos um tema central caracteriza 

singularmente cada publicação, as capas apresentam dissonâncias entre elas. Em alguns casos, 

observamos a presença de chamadas menores com fotos. Em outros, as chamadas são 

apresentadas apenas de forma textual. O critério de construção dessas capas geralmente 
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obedece a um padrão único, que, como mencionado anteriormente, cria uma espécie de 

reconhecimento do leitor ao ver a revista. 

Após termos apresentado estas primeiras observações, partiremos para uma análise 

comparativa entre os subconjuntos, visando descrever e apontar similaridades, diferenças, 

especialidades, etc. Para isso, nos inspiraremos em autores como Eliseo Verón, Rolland 

Barthes, Fausto Neto, dentre outros, cujas reflexões vão apoiar nosso trabalho interpretativo 

das capas. Elegemos estes por apresentar-nos um material rico quando estamos tratando de 

análise de capas e as relações entre objeto e veículo. Ainda que as pesquisas a que estes 

autores se dedicam nos indiquem alguns caminhos que devem ser tomados, utilizaremos de 

nosso olhar para apontar critérios que merecem ser discutidos. 

 

4.1 VEJA, E LEIA TAMBÉM 

 

Nossa primeira “convidada” nesta análise é uma velha conhecida da maioria dos 

brasileiros. Com 43 anos de existência e uma tiragem que chegou a mais de 650 mil 

exemplares na sua primeira edição, Veja se tornou a revista mais conhecida do Brasil e a 

terceira maior do mundo, ficando atrás das americanas Time (a qual é inspirada) e 

Newsweek1. O veículo, que pertence a Editora Abril, inicialmente foi denominado como 

“Veja e Leia”. Este título aponta para uma ironia. Pois, se Veja propõe ao leitor uma operação 

de “veja e leia”, ao optar pela primeira proposição – veja – deixa-o entender que o trabalho do 

leitor, de ler a publicação, seria facultado a sua própria iniciativa. Entretanto, o que vemos é 

que, de modo implícito ou explícito, Veja “pilota o trabalho de leitura”. Certamente o leitor 

faz suas leituras, mas a revista, em seu “contrato de leitura”, se dispõe a querer dizer mais, 

pressupondo que o leitor ainda não sabe.  

O título com dois verbos não chegou a se firmar, quando a equipe da época decidiu 

manter apenas o primeiro deles. Hoje, sua tiragem semanal gira em torno de um milhão e 

duzentos mil exemplares (cerca de um milhão de assinantes e o restante vendido nas bancas). 

A barreira de um milhão em tiragem foi quebrada nos anos 90. Autodenominada como crítica 

e com posicionamento definido, o veículo emprega em suas edições um discurso forte e bem 

articulado. Em um documento que apresenta dados do veículo, Veja afirma ter uma linha 

editorial a favor da verdade e da informação qualificada ao leitor, com total independência, 

liberdade, credibilidade e exatidão no que publica. O furo é um dos pontos fortes de Veja. Sua 

                                                           
1 Dados fornecidos pela Editora Abril. 
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grande carta na manga são as reportagens especiais, longamente debatidas por páginas e 

páginas. A revista foi a primeira no gênero lançada no Brasil, onde imperavam no mercado 

editorial as revistas semanais ilustradas, com grandes fotos e textos curtos. 

 

4.1.1 Nome e postura incisiva 

 

O primeiro ponto observado por nós faz referência ao nome da revista. Como já 

mencionado, a nomenclatura “Veja” atua, além de título de um veículo, como um verbo, 

enquanto uma ação. Assim, o nome da mídia dá a possibilidade dos títulos das matérias 

conversarem com o próprio título do veículo. Em alguns casos, é possível identificar esta 

relação, que além de complementar, provoca o leitor. É o caso da edição de 21 de abril de 

2010 (imagem 1), quando a revista publica uma reportagem sobre o já candidato José Serra 

(PSDB), como possível substituto do atual presidente da época, Luis Inácio Lula da 

Silva(PT). 

 

Imagem 1 

 

Ao observar a publicação, o leitor, mesmo que involuntariamente, faz uma leitura 

geral da capa, onde, como mencionamos, o título do veículo atua como argumentação. Ou 

seja, em uma visão ampla, temos o nome da revista e o título da reportagem em destaque 

atuando de forma complementar: “Veja, Serra e o Brasil Pós-Lula”. Nesta edição, o veículo 

traz uma foto do então candidato, com a mão direita apoiando o rosto. Uma foto típica de 
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produção do discurso político. O sorriso, unido com ao estilo posado da fotografia, dão ao 

leitor um ar de simpatia de José Serra, como se ele posasse para a revista. A edição se 

destacou na época, e também deu muito que falar, por outro ponto. A revista americana Time 

– ao qual Veja se inspira, como citado na página anterior – havia publicado uma foto 

semelhante do então candidato a presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2008. A 

foto apresenta diversas semelhanças, dentre as mais claras, o estilo posado com o candidato 

apoiando o rosto com uma das mãos. A opção da revista em copiar o estilo da capa deu uma 

notoriedade bastante grande à edição.  

Além da foto, também podemos observar outros dispositivos que atuam na produção 

de sentido aplicada por Veja. Ainda que não seja regra do veículo, o nome é apresentado em 

letras vazadas, cobertas, parte pela figura de José Serra, parte pelo tom escuro do fundo. O 

preto, aliás, é outro ponto que se destaca. De uma forma geral, a capa é bastante escura e não 

apresenta muitas manchetes, não fosse, justamente, um artigo de Dilma Rousseff, contrastado 

na parte superior da capa, sobre uma tarja vermelha. No título da reportagem, a revista ainda 

salienta duas das palavras: “Serra” e “pós Lula”. Ambas, são apresentadas na cor amarela, 

contrastando com outras duas palavras entre elas: “e o Brasil”. Abaixo, em letras um pouco 

menores, há uma frase de Serra, que faz alusão a preparação do candidato para a campanha 

que ainda teria quase seis meses de duração: “Eu me preparei a vida inteira para ser 

presidente”. 

 Dois meses antes da publicação onde José Serra aparece como ator principal, Veja 

apresenta uma entrevista exclusiva com a candidata do partido de situação do atual governo, 

Dilma Rousseff (PT). A revista foi as bancas no dia 24 de fevereiro de 2010 (imagem 2), e 

estampa uma foto em preto e branco da candidata, contrastada com o vermelho (uma das 

cores do Partido dos Trabalhadores). 
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Imagem 2 

 

Em si, a foto está totalmente em preto e branco, e trata-se de uma imagem factual de 

Dilma Rousseff. Ela aparece com uma expressão séria e com o olhar voltado para o seu lado 

esquerdo, um olhar “perdido”. Também podemos observar que ela está levemente deslocada 

para um dos lados do cenário que a revista compõe. Observando o rosto da candidata, 

percebemos que ela possui olheiras, não está maquiada ou produzida para um retrato de 

revista. Ainda que a foto seja em preto e branco, a tonalidade remete-nos a algo problemático, 

cabe aqui salientar um detalhe bastante curioso. A corrente no pescoço da candidata possui 

uma estrela – símbolo do PT. O objeto é o único que utiliza cores na fotografia, 

acompanhando o restante da capa, como as bordas, o título do veículo e algumas palavras. Ao 

lado do rosto da candidata, Veja apresenta alguns tópicos da entrevista. A chamada principal 

da edição foi composta em letras brancas e faz referência a uma citação da petista: “A 

realidade mudou, e nós com ela”. Desta vez – e diferente da capa onde Serra figura – a 

candidata é quem fala e não a revista. Coincidentemente, não há maiores chamadas em 

relação a outros assuntos contidos dentro da revista. Porém, há uma semelhança com a edição 

que analisamos logo acima, em que o tucano José Serra ocupava o espaço central. Em ambos 

os casos, o outro tema apresentado por Veja, além da reportagem principal, fazia alusão a um 

artigo do candidato oposto. No caso da publicação em que Dilma está em destaque, Veja 

apresenta, nos mesmos moldes de outras edições, uma tarja superior, onde há um artigo de 

José Serra.  
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Durante os meses analisados em nossa pesquisa, Veja apresentou, por vezes, os 

candidatos em separado, e em outros casos, reunidos em um mesmo contexto. Mas, ainda que 

esta presença solitária ou não dos candidatos seja articulada pela pauta da revista, notamos 

outro ponto. A candidata do PV, Marina Silva, não aparece em nenhuma edição de Veja 

ocupando o espaço central. Nas ocasiões onde a candidata ocupou o espaço da capa estava 

junto aos seus dois adversários mais fortes, dentro da corrida presidencial. Um exemplo está 

na edição do dia 18 de agosto de 2010 (imagem 3), quando o veículo estampa como 

reportagem de capa a relação dos candidatos com o horário eleitoral na televisão para 

conseguir o voto da parcela da população que ainda se considera indecisa. Para isso, a revista 

abandona a fotografia e se vale da caricatura – unida com arte gráfica – para tratar do tema e, 

acima de tudo, produzir sentidos. Na capa, em um desenho, os três candidatos (Dilma, Serra e 

Marina), aparecem pendurados em anzóis, como se tivessem o objetivo de pescar os eleitores. 

O título principal confirma a ideia e apresenta a reportagem de capa: A pesca dos indecisos no 

horário político na TV. 

  

Imagem 3 

 

Um pouco diferente do que duas capas analisadas anteriormente, a edição apresenta 

duas chamadas com foto para outras reportagens nas páginas interiores. A capa parece 

também um pouco mais leve do que os dois exemplos apresentados por nós até aqui. O fundo 

em branco com azul em degrade faz com que a atenção se volte aos desenhos dos candidatos. 

Apesar disso, não há como deixar de mencionar que o azul e branco são cores do PSDB, 
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partido de Serra. O candidato tucano e Marina Silva aparecem resgatando algumas letras da 

palavra “indecisos”, que também está em uma cor diferente do restante da capa. O tucano 

aparece em primeiro plano, num ambiente central. A candidata do Partido Verde aparece em 

segundo plano, vestida com as cores do seu partido – o verde. A petista Dilma é apresentada 

em terceiro plano e, a exemplo de Marina, também está vestida com a cor predominante de 

seu partido – o vermelho. Abaixo do título, uma frase complementa o teor da reportagem, de 

discutir a disputa dos candidatos pelos votos, com ajuda do marketing de cada campanha: As 

estratégias dos marqueteiros para fisgar os eleitores que ainda podem mudar o voto. 

 

4.1.2 Um rápido desvio 

 

Propusemos aqui uma visão um pouco diferente da que vínhamos discutindo até agora. 

Mantemos nosso método de análise e subsídio para falar sobre a produção de sentido ofertada 

por Veja, porém, chamemos atenção para algumas edições que estão entre as recolhidas por 

nós e que, precisamente, não apresentaram a figura pessoal de nenhum dos três 

presidenciáveis. Ainda que a revista tenha apresentado ao seu leitorado a maioria das capas 

com figuras – sejam elas fotos posadas, factuais ou ainda caricaturas – salientamos aqui três 

edições em especial, e mencionamos abaixo as publicações em que o tema político foi 

recorrente, sem a presença de atores centrais2. Mas voltando ao nosso debate, salientamos 

estas três publicações sucessivas, que começaram no dia 08 de setembro (imagem 4), e se 

desmembraram em mais duas edições seguintes: 15 de setembro (imagem 5) e 22 de setembro 

(imagem 6). Ou seja, em um período de quase um mês, a revista se dedicou a um tema 

bastante polêmico, mas, mesmo assim, não precisou usar as figuras dos candidatos ao pleito 

presidencial para debater o tema e colocar sua ideologia cara a cara com o leitor. As 

reproduções abaixo fazem alusão a estas edições, onde Veja se apropria de um polvo para 

citar o Partido dos Trabalhadores (PT) e sustentar fortes críticas a escândalos envolvendo o 

partido de situação no governo. A ideia do polvo é mantida durante as três publicações. 

 

                                                           
2 Veja: 17 de março de 2010; 29 de setembro de 2010; 06 de outubro de 2010 
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                  Imagem 4                                Imagem 5                            Imagem 6 

 

Como já mencionamos, as três edições do veículo da editora Abril não trazem 

propriamente a figura dos candidatos. Mas justificamos nossa escolha em analisá-las, quando 

entendemos que estas contribuem em nosso processo que busca desvendar os sentidos 

apresentados pelas revistas. A insistência em firmar com o leitor uma mesma figura em três 

edições nos desperta curiosidade e fomenta esta discussão. 

Começamos pela primeira capa, onde Veja discute sobre a quebra de sigilo fiscal da 

filha de José Serra, Verônica Serra. A revista coloca em sua capa o brasão da República 

Federativa do Brasil, envolvido pelos tentáculos de um polvo. Usando do vermelho, que 

associa ao PT, apresenta o título: O partido do Polvo. O símbolo, composto por várias cores, 

se destaca em razão do preto predominar no restante da imagem. De restante, é isso. O uso do 

vermelho e do branco – esta ultima cor em letras menores abaixo do título – prende o olhar do 

leitor. A afirmação de que a ação – da quebra do sigilo – afoita o próprio Estado é colocada 

por Veja no enunciado abaixo do título. Afirma: A quebra do sigilo fiscal da filha de José 

Serra é sintoma do avanço tentacular de interesses partidários e ideológicos sobre o estado 

brasileiro. O destaque do assunto é tamanho, que a revista não apresenta outras chamadas de 

capa nesta edição. O nome “Veja”, também conversa com a manchete, ambas na cor 

vermelha. Para sermos mais claros, ao colocar duas palavras na mesma cor (e não por 

coincidência foram escolhidas estas) a revista remete a uma ideia de que ela passa a verdade 

e, esta verdade é somente dela. Ou seja: Veja (como verbo e como nome do veículo), o 

partido do polvo. A utilização do polvo, que se envolve no brasão, será fruto de nossa 

discussão posteriormente, quando apresentarmos as outras duas capas em que ele atua como 

personagem de destaque.  
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Uma semana após construir uma reportagem de capa sobre a quebra do sigilo fiscal de 

membros ligados ao PSDB, Veja publica outra edição polêmica. A publicação traz uma 

reportagem sobre o suposto desvio de dinheiro do governo articulado pelo filho de Erenice 

Guerra, então ministra-chefe da Casa Civil, e pessoa diretamente ligada à campanha de Dilma 

Rousseff. O polvo é usado novamente no jogo de sentidos proposto por Veja. Dessa vez, 

aparece envolvendo notas em real, como se estivesse apoderado do dinheiro. A manchete 

também referencia a dotação trazida pelos tentáculos do polvo: O Polvo no Poder. A frase é 

construída em letras garrafais na cor branca, sob uma capa predominantemente vermelha. Não 

bastassem as duas cores que descaradamente referenciam ao Partido dos Trabalhadores, o 

veículo colore uma chamada acima do título principal – “exclusivo” – e uma frase na parte 

inferior da página em letras amarelas. A frase tenciona com o leitor o caráter especulativo da 

reportagem: Empresário conta como obteve contratos de 84 milhões de reais no governo 

graças a intermediação do filho de Erenice Guerra, ministra-chefe da Casa Civil, que foi o 

braço direito de Dilma Rousseff. Assim como na edição da semana anterior, o veículo opta 

apenas por um assunto no espaço da capa, uma maneira de jogar todas as atenções do leitor 

para o tema em destaque. O polvo, citado mais uma vez, ainda possui uma peculiaridade da 

edição. Observado atentamente, a figura que abraça o dinheiro forma, com seus tentáculos, 

uma estrela – maior símbolo do PT. 

No terceiro caso seguido onde Veja traz ligações do partido de situação ligado a 

esquemas de denúncias e polêmicas, a revista coloca uma imagem que mescla o retrato com 

arte gráfica. A edição de 22 de setembro (figura 6) apresenta o polvo, novamente, como 

personagem de produção de sentido. A capa traz uma imagem do Palácio do Planalto sendo 

envolvida pelos mesmos tentáculos do polvo que emergem da água que rodeia a estrutura. O 

fundo, mais uma vez na cor preta, contrasta com o vermelho e o amarelo usado nos 

enunciados.  O título principal diz: A Alegria do Polvo. Além da chamada principal, outro 

fator provoca atenção. De dentro de uma das salas do Palácio Veja como uma fala de um ex-

funcionário da Casa Civil, que menciona o esquema que culminou na queda da então ministra 

Erenice Guerra. Veja abre aspas e apresenta a frase: Caraca! Que dinheiro é esse? Diferente 

das duas anteriores, esta é a única que se justifica como um recorte de um fato, ou, 

precisamente, de uma declaração que surgiu no meio jornalístico nos dias anteriores. 

A citação, por ser do funcionário, coloca a revista em uma posição mais confortável do 

que se ela mesma fizesse a afirmação. Porém, mesmo estando contida em uma fala de uma 

suposta fonte, é clara a intenção da revista em acusar os envolvidos e o consolidar o esquema 

como verídico. O polvo aparece envolvendo os pilares do Palácio, passando a sensação de que 
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os envolvidos (representados pelo polvo) estão se apoderando de um bem público. Além de 

todos os operadores de sentidos que Veja expõem uma frase em branco contrasta com o fundo 

preto, explica o teor da reportagem e esclarece a citação estampada no centro da capa: 

Vinícius Castro, ex-funcionário da Casa Civil, ao abrir uma gaveta cheia de pacotes de 

dinheiro, na reação mais extraordinária do escândalo que derrubou Erenice Guerra.  

Com estas três publicações, podemos, também, fazer uma leitura mais aberta. 

Observemos as três capas elaboradas com a ideia do polvo, em todos os casos envolvendo 

seus tentáculos em algum artifício elaborado pela revista. Como já mencionamos, estes 

operadores foram, no mínimo em dois dos casos, gerados por Veja. Foi a revista quem 

construiu um cenário, a partir do qual desenvolveu suas reportagens. É o caso onde a revista 

apresenta o brasão da república, ou até mesmo quando coloca o seu “polvo”, envolvendo 

maços de dinheiro. Outra questão que nos cabe mencionar é a produção de sentido que o 

polvo nos remete. Primeiramente, os tentáculos. A ideia de pertencimento, de envolver o que 

o rodeia. Em um segundo momento, percebemos também um duplo sentido fonético, em 

ambas as manchetes, onde o “polvo” pode ser identificado como “povo”.  

 

4.1.3 A dupla Dilma de Veja 

 

 Se durante o período pré-eleitoral escândalos e denúncias colocam em xeque a 

campanha da petista Dilma Rousseff, Veja não se privou de escancarar uma contradição que 

partiu da própria candidata. Até a edição do dia 13 de outubro de 2010 (imagem 8) o que os 

leitores da revista acompanhavam eram reportagens especiais que ocupavam páginas e 

páginas designadas a questionar situações envolvendo os presidenciáveis e, de alguma forma, 

tentar argumentar contra ou favor deles. Mas, ainda que sua posição intimista não seja 

nenhuma novidade, Veja se apropriou de duas falas de Dilma para contestar sua forma de 

pensar. Mais do que isso, a revista levou o leitorado a uma reflexão, de que se realmente a 

candidata de situação teria ideias convictas para governar o país. Para isto, a revista quebra 

seu padrão de capas. Ao afirmar isto, de que a revista abre mão de alguns elementos que 

sempre fazem parte de suas publicações, destacamos aqui que o que Veja faz, na verdade, é 

quebrar o seu próprio contrato de leitura. Para tal, percebemos a ausência de um enunciado 

principal, ou seja, um título. Ao realizar esta quebra que mencionamos, a revista rompe com 

sua rotina de capas, com sua disposição gráfica e, principalmente, seu caráter noticioso. O 

status de Veja, a partir deste momento, é tencionado, mais a um cartaz político, do que a um 

objeto jornalístico discursivo. Ainda que este tratamento discursivo dado a edição se destaque 
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em meio a tantas publicações, voltemos no tempo aqui, e nos permitirmos a fazer uma viagem 

até a edição de Veja de 27 de setembro de 2006 (imagem 7), quando a revista estampou uma 

caricatura do então presidente Lula vendado com a faixa presidencial às vésperas das eleições 

do referido ano.  

 

 

Imagem 7 

 

 Na ocasião, Veja também abre mão de seu padrão gráfico – e também do contrato de 

leitura – para usar de sua página principal, ou sua vitrine, como um cartaz político, com um 

material jornalístico praticamente nulo. Utilizamos o exemplo acima apenas para descrever as 

operações de Veja, e, de alguma forma, justificar a edição a qual ainda estamos assinalando, 

conforme destacaremos a seguir. Mas voltando ao nosso ponto central, continuemos a 

descrição da capa onde Veja apresenta uma Dilma com dupla personalidade, ou, por assim 

dizer, contraditória.  

A edição foi construída a partir de duas falas da candidata sobre o aborto. Com um 

intervalo de quase três anos entre as duas citações (a primeira em outubro de 2007 e a segunda 

em setembro de 2010) Veja usou das próprias palavras de Dilma para fazer sua manchete. 

Prova disso é a ausência de um título principal, ou algo que intitule ou caracterize a edição. A 

capa é predominada pelo vermelho e branco, divididos exatamente no meio. Em cantos 

opostos (mais uma ideia de confronto) a mesma imagem de Dilma é contrastada, ora com o 

vermelho, ora com o branco. Por si só, a imagem nos apresenta exatamente esta ideia do 



 49

contrário. Este sentido pode ser justificado pelo jogo de cores e da imagem, como já 

mencionado, ou até mesmo pela divisão entre a parte superior e a parte inferior. 

 

 

Imagem 8 

 

A fotografia usada por Veja trata-se de um recorte do factual (utilizada pela revista na 

maioria dos casos em que Dilma aparece na capa), já que não pode ser identificada como uma 

foto posada (muitas vezes de característica política e burocrática). Como citamos acima, ainda 

que o próprio jogo de cores e as imagens nos remetam a uma sensação contraditória, a cartada 

final é concebida a partir das citações. A primeira delas, na parte superior, diz nas palavras de 

Dilma: “Acho que tem de haver a descriminalização do aborto. Acho um absurdo que não 

haja” . No segundo quadro, na parte inferior, o mesmo critério de fala (entre aspas) e o 

discurso contraditório: “Eu, pessoalmente, sou contra. Não acredito que haja que uma mulher 

que não considere o aborto uma violência”. A foto também merece outro comentário. Ela não 

aparece, em nenhum dos casos, muito clara. O uso de filtros em programas de edição 

fotográfica dá a imagem uma sensação confusa, obscura e sem cor. 

Se fizermos um recorte e analisarmos cada metade em sua fronteira, percebemos a 

presença de todos os elementos da revista em ambos os lados. Desde o logo de Veja até 

mesmo a marca da editora Abril, ou os dados da publicação, como número do exemplar, data 

da edição, etc. Ou seja, em sua orientação real, ou de cabeça para baixo, a capa de Veja parece 

ser a mesma. Com isso, Veja quer mostrar que a candidata muda de opinião seja qual for a 
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leitura e/ou assunto, que estiver sendo tratado. Para a revista, não importa qual o conteúdo de 

cada citação ou a opinião da petista, ou pelo menos este fato parece estar em segundo plano. 

O que está em jogo para Veja é a mudança do discurso imperado pela candidata. Em uma das 

edições em que mais ataca, Veja mostra insistentemente sua posição contrária a campanha do 

Partido dos Trabalhadores em colocar Dilma como a primeira mulher presidente do Brasil. 

 

4.1.4 O Brasil discorda, mas Veja mantém 

 

Depois de dedicar uma parte substancial de suas edições de 2010 ao tema político 

recorrente, Veja se mostrou contundente e firme em sua posição oposta a campanha do PT. 

Entre as edições onde a revista conseguiu mascarar sua ideologia em capas muito bem 

articuladas em operadores de sentido, ou em outras onde a revista fez questão de escancarar 

seu repúdio ao nome de Dilma Rousseff ao pleito, o que, de fato aconteceu, não foi o desejado 

pelo veículo. Após a contagem das urnas não havia mais dúvida e, três dias após a contagem 

dos votos do segundo turno entre Dilma Rousseff e José Serra, o Brasil conhecera a primeira 

presidente mulher de sua história. No dia 3 de novembro de 2010 (imagem 9), Veja traz a seu 

leitorado uma edição extra, um especial sobre a vitória de Dilma. Mas engana-se quem 

considera que a conquista da petista tenha mudado a opinião editorial da revista. Em mais um 

jogo de sentidos, gerados a partir de operadores distintos, Veja deixa claro sua opinião 

contrária, mesmo que de forma mascarada e muito bem articulada. Justificamos nossa leitura 

a partir de aspectos técnicos. O primeiro deles é a fotografia. Uma imagem posada, 

extremamente burocrática, sem artifícios ou elementos que causem uma sensação de apreço 

pela candidata. Cabe-nos aqui outro parêntese, de caráter explicativo. Se, na imagem acima, 

onde mostramos a capa em que Veja apresenta Dilma atrelada mais a um cartaz político do 

que uma revista, apresentamos o que seria outro exemplo da ação imperada pela revista, não 

fosse um detalhe. A ausência de um título, a foto burocrática e o uso de um fragmento do 

discurso caracterizariam mais um caso onde Veja abriria mão de seu padrão gráfico e editorial 

em detrimento de um valor político maior do que o jornalístico. Mas salientamos aqui a parte 

superior da capa. A barra vermelha, que corta a página em toda sua fronteira, recoloca a 

edição em nível jornalístico. O título “edição extra” configura este papel a que queremos 

destacar, e que, de alguma forma, devolve a Veja sua face jornalística. Fechamos aqui este 

rápido comentário e nos debrucemos novamente nas imagens e nos enunciados a seguir. 
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Imagem 9 

 

Mais uma vez, a exemplo de outras publicações no decorrer da campanha, a revista 

menciona Dilma se valendo de aspas. Consideramos esta atitude também como ato negativo, 

porque, quando Veja abre aspas, se desloca do papel de enunciadora. Ou seja, não é a revista 

que está falando, mas sim, seu próprio personagem. Veja extrai, edita e apresenta uma fala, 

certamente, ligada ao interesse da revista. A frase é alusiva ao discurso de Dilma, já como 

presidente. Diz: “Meu compromisso com o país: valorizar a democracia em toda sua 

dimensão”. Abaixo, a revista justifica a fala: Dilma Rousseff, depois de eleita a primeira 

mulher presidente do Brasil. 

Não fosse o vermelho que veste a candidata e compõe a parte superior da capa, a 

edição não chama a atenção. Na verdade parece mais um “santinho político” gigante. O fundo 

cinza passa uma ideia negativa, sem expressão, praticamente anêmica. A imagem é desfocada 

e parece ser o Palácio do Planalto. Veja não fala, mas mostra, por trás da petista, um futuro 

cheio de problemas e dificuldades.  

 

4.1.5 Veja, e siga nossa opinião 

 

Nossa leitura do SC1 chega aqui ao seu final. Em alguns exemplos, trouxemos capas 

onde os personagens sofreram variaram, mas, as opiniões, não. Nos primeiros meses em que 

Veja se debruçou sobre a política com suas reportagens de capa observamos uma certa 
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simpatia por José Serra, como mostrado na imagem 1. Mas, o que nos desperta e ao mesmo 

tempo nos coloca em dúvida, é o posicionamento ofensivo da revista. Não que seja uma 

novidade quando estamos falando em Veja, mas a ausência de reportagens onde Serra, ou até 

mesmo Marina Silva, ocupassem o campo central da publicação traz a tona uma série de 

questionamentos. Ainda que tenha apresentado um José Serra com a cara do Brasil, 

percebemos que Veja se preocupou muito mais em bater no PT do que em construir a 

campanha de seu candidato favorito. Finalizamos este subgrupo, mas ainda deixamos a 

questão em aberto, e utilizemos as páginas seguintes para continuar nossa troca de olhares e 

análises, para, em uma conclusão final, apontar nossas percepções. 

 

4.2 ATÉ ONDE VAI A INDEPENDÊNCIA DE ISTOÉ? 

 

 Filha mais velha e também a mais queridinha da Editora Três, a revista IstoÉ é nossa 

segunda convidada para esta análise. Autodenominada como combativa e desligada de 

qualquer relação ou vínculo político, a revista tem 34 anos de atuação no mercado brasileiro. 

Segundo seus princípios editoriais, IstoÉ tem como um dos seus pilares a defesa do estado 

democrático brasileiro3. Seu desligamento a fatores externos faz da revista uma colecionadora 

de furos jornalísticos nas mais variadas editorias, que, ainda segundo o documento, lhe 

garantem uma atuação de sucesso no país.  

 Sua tiragem beira os quatrocentos mil exemplares (396.000). Desses, a revista estima 

que 91% sejam assinantes, sendo o restante fruto das vendas em bancas, etc. A revista ainda 

possui ramificações, que surgiram durante sua consolidação como veículo de imprensa. Além 

das semanais ISTOÉ Dinheiro e ISTOÉ Gente, também possui a ISTOÉ Platinum, com 

periodicidade bimestral, e a ISTOÉ 2016, atualmente em circulação trimestral. A exemplo de 

uma de suas principais rivais, – senão a maior delas – Veja, a revista se coloca como uma das 

mais influentes do Brasil. Seu slogan é: ISTOÉ Independente, a revista mais combativa do 

país. Partimos então para a descrição do nosso subgrupo de número 2 (SC2). 

As primeira movimentações de IstoÉ sobre as eleições presidenciais de 2010 

começaram de forma bastante ampla, para não dizermos, morna. Até maio do referido ano, a 

revista parece não ter se dedicado na erupção do assunto que vinha em crescente pelo país. As 

três primeiras edições apresentam, de forma bastante igualitária, os três candidatos que 

despontavam nas pesquisas. Em uma série de reportagens de capa, a revista colocou Dilma, 

                                                           
3 Informações obtidas através do mídia kit que a Editora Três disponibiliza em seu site. 
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Marina e Serra como destaque. Ainda que os operadores de sentido estivessem ali presentes a 

cada edição, a escolha de IstoÉ em apresentar três capas bastante semelhantes, dificulta, ou 

pelo menos tenta esconder, alguns artifícios que acabam por desvendar o que há por trás das 

lentes da revista. Mas, isto não nos impede de analisá-las em separado e, posteriormente, em 

conjunto, para chegarmos a um denominador final. 

 

4.2.1 A apresentação de um candidato 

 

No dia 12 de maio (imagem 10) a primeira capa da série de publicações coloca uma 

foto posada de Dilma Rousseff. Sob o título em letras garrafais em branco, a revista apresenta 

uma foto da petista e constroi a manchete: Dilma por Dilma. A revista apresenta uma grande 

reportagem, onde a candidata fala sobre seus pleitos, suas ideias e também suas opiniões 

sobre alguns assuntos polêmicos. Sobre um fundo cinza, a candidata aparece em uma foto 

posada, apoiando a cabeça com as mãos fechadas.  Não há outras chamadas de capa, não fosse 

uma na parte superior que remete a outra matéria (sobre a construção de condomínios de luxo 

para generais do Exército).  O restante da capa é tomado, em parte por falas recortadas da 

entrevista do veículo com Dilma, e parte para o texto de apoio da reportagem. De fato, em 

primeiro plano temos dois pontos centrais. O primeiro deles, a própria imagem de Dilma, que 

parece convidar o leitor a conhecê-la melhor. O segundo plano é o próprio nome do veículo, 

em letras brancas e em tamanho bastante considerável. A exemplo de Veja, cabe o 

comentário, de que o nome IstoÉ também atua de forma incisiva e conversa com a manchete, 

como os exemplos debatidos anteriormente. Desta forma, temos a leitura plural de um título 

que provoca o leitor: IstoÉ, Dilma por Dilma. Ou seja, a revista propõem uma verdade, 

expõem seu produto e lhe configura. 

Dilma parece encarar o leitor com um olhar fixo. O rosto é apoiado pelas mãos sob o 

queixo. O fundo cinza e a roupa de cor neutra dão a capa uma certa seriedade, confirmada 

pela posição gestual da candidata. No lado esquerdo de Dilma, os recortes de trecos da 

entrevista. Seguem: Aborto não é questão de foro íntimo, mas de saúde pública. / No meu 

governo, o BC terá dois olhos: um para a inflação, outro para o emprego. / Lula me escolher 

quatro vezes. / Namorar faz todo o bem do mundo. Recomendo. 
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Imagem 10 

 

Salientamos a temática dos assuntos trazidos nas citações. A primeira delas apresenta 

um relato de Dilma sobre um tema bastante polêmico, que é a questão do aborto. Já o último 

recorte da entrevista da petista fala sobre o “namoro”. Ou seja, o critério de IstoÉ coloca, 

primeiro, um tema polêmico. Depois, menciona um fator econômico, quando fala do Banco 

Central e a relação com a inflação e emprego. A terceira citação traz um reforço ao apoio que 

a candidata tem do governo de situação – seu próprio partido. O presidente da época, Luís 

Inácio da Silva, havia alcançado altos índices de aprovação de seu governo, segundo 

pesquisas do IBOPE. Além do apoio à Dilma como sua sucessora, a escolha da revista em 

colocar a afirmação da candidata “Lula me escolheu quatro vezes”, reafirma ao leitor a 

credibilidade que a candidata tem e fortalece o vínculo com o governo atual. O último recorte 

da fala de Dilma faz menção ao “namoro”, como já dissemos. O tema mais leve completa a 

ideia de IstoÉ em colocar, já na capa, vários momentos da entrevista exclusiva com a petista. 

Aliás, este é outro ponto a qual nos cabe destacar. Do lado direito da candidata, a revista 

reforça seu contrato de leitura afirmando que a reportagem de capa da edição trata-se de uma 

entrevista exclusiva – e jornalística. Cita: Em entrevista exclusiva a candidata do PT fala de 

sua intimidade, de seus planos, da relação com Lula e diz como está se preparando para o 

dia “D” de sua campanha, que estreia na televisão nesta semana. 

A ordem inversa dos assuntos também pode ser considerada uma estratégia da revista 

em manter o leitor atento nos enunciados de capa. Se, a primeira citação do recorte da fala da 
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candidata fala sobre o abordo, e consideramos aqui esta como uma questão polêmica, o 

enunciado em que o veículo expõe o material a qual sua reportagem traz começa pelo lado 

inverso, destacando a intimidade de Dilma Rousseff.  

 

4.2.2 O seringal de Marina e envolvimento político de Serra 

  

 Se a figura de Dilma Rousseff ainda podia ser considerada “desconhecida” de grande 

parte dos brasileiros, o mesmo comentário vale, e com muito mais intensidade, para Marina 

Silva. A imagem da candidata do Partido Verde (que pouca expressão possui se comparado a 

partidos históricos como PSDB, PP, PT, etc...) tinha muito a que ser trabalhada para que 

caísse no gosto dos eleitores, tarefa que recaía, então, aos coordenadores de campanha da 

candidata. Escolhida para estampar a segunda capa em que um dos presidenciáveis apareceu 

em IstoÉ, Marina Silva ocupa a centralidade da edição do dia 9 de junho de 2010 (imagem 

11). A exemplo da edição onde Dilma é entrevistada pela revista, o veículo apresenta o 

mesmo enunciado da reportagem da petista, porém, com algumas peculiaridades.  

 A primeira delas, e de fácil percepção, é o fundo em verde. A cor, além de remeter ao 

Partido Verde, faz mais do que isso. Remete ao que se conhecia de melhor de Marina Silva: o 

compromisso com o meio ambiente.  

 

Imagem 11 

Apesar da imagem também posada, Marina aparece levemente deslocada para a 

esquerda do leitor, com uma das mãos sob o rosto. Diferente de Dilma (imagem 10) que 
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parece “preencher” a capa com sua expressão e até mesmo pela posição frontal de sua foto, 

Marina parece um tanto frágil na capa. Afirmamos isto porque ela não parece “envolver” o 

espaço, que também chama bastante atenção pelo tom do verde. Além dos enunciados, 

obviamente diferentes, chama a atenção outro elemento incorporado pela revista na 

construção de sua capa e, que de uma forma ou de outra, reforça o contrato e leitura com o 

leitor. Acima do título “Marina por Marina” a edição traz as seguintes palavras: Encontro com 

editores. O enunciado, que se repete na edição em que José Serra é o destaque, como veremos 

a seguir, é, para nós, mais um reforço de IstoÉ em consolidar a edição como exclusiva. Ou 

seja, ao dizer que editores do veículo obtiveram a fala da candidata, IstoÉ traz para si o 

conteúdo e coloca ao leitor como a sua verdade, ou, melhor dizendo, a verdade de Marina 

pertence a revista. O texto de apoio da reportagem de capa, diagramado sobre o braço de 

Marina cita o teor da matéria: Em entrevista exclusiva, a candidata do PV diz que tem 

condições de antecipar o futuro, apresenta projetos utópicos, acusa o governo de fraudar a 

questão ambiental e conta como escapou da morte aos 19 anos.  

Ao lado do rosto da candidata, novamente IstoÉ apresenta fragmentos da entrevista, 

enunciados por meio de citações de Marina. Segue: O presidente Lula não é educativo 

quando elogia a falta de estudo. / Sou uma exceção. Vim de um seringal que tinha cerca de 

300 famílias e apenas uma pessoa conseguiu fazer faculdade. / Nossa campanha não aceita 

dinheiro do governador Blairo Maggi.  

Semelhante ao tratamento de construção de capa dado à Marina, IstoÉ apresenta, com 

um intervalo de uma semana entre as duas edições, a última entrevista da série de reportagens 

com os candidatos de maior destaque ao pleito. Na edição do dia 23 de junho de 2010 

(imagem 12), figura o tucano como ator principal, mais uma vez, de uma matéria exclusiva. 

Sob o mesmo tratamento discursivo, no título principal, a chamada “Serra por Serra” 

convida o leitor a uma leitura onde IstoÉ apresenta, primordialmente, ideologias políticas do 

então candidato. Dizemos isto porque, na análise dos diversos enunciados contidos do objeto 

– sejam eles de caráter descritivo da reportagem ou fragmentos de fala de Serra – apresentam, 

na grande maioria do texto, sobre atos políticos. Sobre um fundo amarelo – do PSDB – a 

publicação exibe um José Serra preocupado em atacar o governo atual e perpetuar seu 

posicionamento político. À esquerda do candidato, segue o enunciado: Numa semana decisiva 

para a sua campanha, o candidato do PSDB, em entrevista exclusiva, ataca o governo Lula, 

responde ao dossiê, defende a militarização da fronteira e anuncia mudanças na política de 

câmbio de juros. 
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Destacamos este texto, porque percebemos nele, em nosso trabalho analítico, a 

ausência de um dos critérios que foram utilizados por IstoÉ nos dois casos anteriores, onde 

Dilma e Marina foram capa. Em ambos os casos, já na capa, a revista expôs, além de 

pensamentos políticos e ideologias partidárias, aspectos pessoais. Em nossa visão, esta 

humanização do candidato cria um certo vínculo com o leitor.  

 

 

Imagem 12 

 

Dizemos isto porque acreditamos que ao conhecer mais sobre a vida pessoal de uma 

figura até então percebida pela população como um ator político, pode despertar nos leitores – 

e estes também são eleitores – uma sensação de simpatia. É exatamente o que IstoÉ fez 

quando cita uma fala de Dilma sobre o namoro, ou fala da vida humilde que Marina Silva 

levou no seringal. Mas, ainda que este critério tenha este papel, de quebrar um discurso 

sumamente político, a ausência, ou, o menor número desta ligação pessoal na capa em que 

José Serra figura, exibe, para nós, uma posição contrária ao tucano. Além do texto de apoio da 

reportagem, citado acima, a revista traz três fragmentos da entrevista, e, em apenas um deles, 

algum tipo de vínculo humanista é citado. Seguem: Uma tia minha dizia que quando eu tinha 

cinco anos já queria ser presidente. / Estou à esquerda de Lula. Hoje você pega gente que se 

diz de esquerda e é na verdade reacionária. / Não sou centralizador. Monitoro, o que é 

diferente. Acompanho, e, quando não está andando, eu mergulho. Como mencionamos, ainda 

que em um dos trechos a revista traga uma fala de Serra referente ao seu desejo de infância de 

ser presidente, o recorte, ainda sim, é ligado ao contexto político, diferente dos casos em que 
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Marina fala da vida humilde que levou e, Dilma, menciona o namoro. Mesmo que esta 

percepção não seja decisiva quanto a nossa conclusão de análise de IstoÉ, percebemos no 

próximo capítulo algumas marcas – desta vez mais incisivas – que nos dão suporte para 

afirmar a apatia de IstoÉ por José Serra. 

 

4.2.3 Os fantasmas tucanos de José Serra 

 

 Se nas primeiras edições IstoÉ pareceu plural, quando dedicou sua capa a três edições 

sobre os candidatos de maior destaque ao pleito nacional de 2010, a edição de 28 de 

julho(imagem 13) colocou um fim na política da boa vizinhança. Como já apontamos nesta 

pesquisa, o revista da editora 3 começou sua cobertura política das eleições presidenciais de 

forma bastante amena, e, ao que quis parecer nas primeiras publicações, ficou em cima do 

muro. Porém, a capa onde IstoÉ constroi um cenário envolvendo o tucano José Serra e seu 

vice, o Democrata Índio da Costa, elucida o olhar editorial da revista. 

E edição menciona acusações feitas pelos candidatos do PSDB a supostas ligações do 

Partido dos Trabalhadores ao Comando Vermelho, Tráfico e FARC. Sobre uma capa de fundo 

preto, contrastado pelo vermelho (do PT) que colore o nome do veículo, IstoÉ apresenta uma 

capa mesclada de recortes e arte gráfica. A predominância do preto e do branco passa a 

sensação do medo, palavra destacada no enunciado, e também a ideia do fantasma (figura 

trabalhada na semiótica da capa). Envolvidos pelos “fantasmas”, Serra e Índio aparecem em 

fotos que são fragmentos de situação escolhidos pela revista. A imagem deles aparece em um 

tom acinzentado, com uma expressão obscura, reafirmada pelo fundo da imagem que 

apresenta uma floresta durante a noite. Em suma, capa mais parece uma capa de filme de 

terror do que um meio com apelo jornalístico. A fonte diferenciada da palavra “medo”, na 

manchete, também configura esta ideia. O texto explicativo da reportagem aponta: Serra e seu 

vice, Índio, associam o PT ao tráfico, ao comando vermelho e às FARC. Mas o terror pode 

ser uma estratégia suicida.  

A afirmação de IstoÉ refere-se as acusações que os tucanos fazem como estratégia a 

provocar os eleitores. Porém, na visão da revista a estratégia é batida e pode fazer da tática do 

PSDB um jogo contra si mesmo. Se por si só a imagem não apresenta a ideia de adversidade, 

recortemos uma das palavras do enunciado verbal que coloca a mostra a posição de IstoÉ. 

Trata-se da conjunção adversativa “mas”. No texto de apoio da reportagem a conjunção 

expõem a opinião contrária da revista as acusações dos tucanos contra o PT.  
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Imagem 13 

 

 Os “fantasmas” que circundam a imagem dos candidatos do PSDB possuem dizeres 

referentes às acusações. Em meio à imagem, ainda há outras duas palavras, que parecem dar 

uma sensação de ironia a capa, ou, de certa forma, colaborar com a semiótica relaciona aos 

fantasmas. A expressão “buuuu” é apresentada de maneira com que pareça que Serra e Índio 

quisessem assustar alguém. Se o fundo é escuro, e as imagens são em tom branco 

acinzentado, a “marca” da mídia chama bem a atenção, com o contrastado vermelho que, em 

parte, passa a ideia de alerta e, por outro lado, lembra o partido opositor dos tucanos durante o 

pleito.  

 

4.2.4 A resposta de IstoÉ 

 

 Como já deixamos claro neste documento, utilizaremos neste trabalho duas formas 

analíticas para atingirmos nosso propósito. Nosso primeiro desafio, e mais extenso, refere-se à 

descrição dos operadores de sentido construídos e subordinados as ideologias editoriais de 

cada revista, em separado. Mas, ainda que a comparação entre estes subgrupos escolhidos por 

nós componha o espaço final deste trabalho, não podemos deixar de citar o parentesco de duas 

edições selecionadas para nossa pesquisa. Uma semana após a publicação em que Veja 

desafia seus próprios princípios gráficos e contratuais para colocar Dilma cara a cara em 

contradição (imagem 8), IstoÉ usa do mesmo artifício, para fazer o oposto. A publicação do 
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dia 20 de outubro de 2010 (imagem 14), surpreende até mesmo quem poderia esperar de tudo 

entre a briga de mercado entre Veja e IstoÉ. A revista da editora 3 repete a capa da arqui rival 

de sete dias antes. Mantida a ideia, colocamos em discussão aqui mais do que a quebra de 

contrato de leitura (ao qual discutimos durante a análise de Veja) que também é realizada por 

IstoÉ. A revista apresenta, nos mesmos moldes de Veja, o jogo de falas contraditórias, porém, 

agora do candidato José Serra. Assim, entendemos tal ação como uma resposta à rival. Mas, o 

que mais nos chama atenção, é exatamente o fato de a revista abrir mão de operadores seus, 

aos quais consolidam seu contrato de leitura com seu receptor, para fazer um jogo de sentidos 

onde, para nós, o fator político se sobrepôs aos interesses jornalísticos. A quebra deste 

contrato significa muito mais do que este “jogo”, mas coloca a revista em uma perigosa 

manobra onde sua identidade pode sair lesada. 

 Na edição estudada, vê-se no primeiro quadro, sob um fundo azul, um fragmento do 

discurso do tucano referente a sua relação com Paulo Preto, acusado, na época, de desviar 

dinheiro da campanha do PSDB: “Não sei quem é Paulo Preto. Nunca ouvi falar”. Abaixo a 

revista data a fala e explica: José Serra, no dia 11 de outubro, sobre Paulo Vieira de Souza, 

acusado de desviar R$ 4 milhões da campanha do PSDB. Em um segundo quadro, abaixo, o 

jogo de cores do azul para o branco, a imagem de Serra, na esquerda superior da página, agora 

passa para o lado direito, na parte inferior. De cabeça para baixo, a fala contraditória do 

tucano: “Evidente que eu sabia do trabalho do Paulo Souza, que é considerado uma pessoa 

muito competente”. A revista contextualiza abaixo, mais uma vez, o teor da fala: José Serra, 

no dia 12 de outubro, sobre Paulo Vieira de Souza, acusado de desviar R$ 4 milhões da 

campanha do PSDB. 
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Imagem 14 

 

 O primeiro critério que destacamos aqui, além da própria fala controversa de Serra, é o 

espaço de tempo entre as duas declarações. O texto de apoio, ao qual explica as citações, em 

ambos os casos é exatamente o mesmo, não fosse a mudança de apenas um dado: a data 11 e 

12 de outubro. Ou seja, o fato de José Serra ter mudado seu posicionamento em um período 

muito curto, justifica – ou pelo menos tenta justificar – a publicação. O que queremos dizer 

com isto é que, ao decidir “responder” a publicação da rival Veja, IstoÉ parece ter se segurado 

no critério de noticiabilidade do ineditismo, para embasar sua capa. Ainda que este não tenha 

sido o fator principal que motivou a publicação – e esta resposta não caberá a nós responder – 

pelo menos nos parece ter colaborado para uma ação tão incisiva da revista. Como já 

mencionamos, além da quebra de identidade do próprio veículo, quando abre mão de um 

título principal (presente em praticamente todas as edições de IstoÉ) a revista estampa, a 

exemplo de Veja, mais um material político do que jornalístico. A relação entre as duas capas 

será discutida nas páginas seguintes, quando colocaremos ambas lado a lado e apontaremos 

convergências e divergências entre elas. Também caberá a nós refletir em que medida tal ação 

respinga na produção jornalística dos veículos, quando deixam de lado critérios 

especificadamente jornalísticos e terminam com enunciados claramente característicos do 

discurso político. 
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4.2.5 IstoÉ apresenta: Dilma Rousseff 

 

 Os dias que sucederam a eleição de Dilma Rousseff como a primeira presidente 

mulher do país ocuparam páginas e páginas de jornais, revistas, programas de rádio e TV, 

além das páginas na internet. Não diferente disto, IstoÉ voltou suas lentes em uma edição 

especial sobre a nova moradora do Palácio da Alvorada. A capa da edição seleciona por nós, 

publicada no dia 3 de novembro de 2010 (imagem 15), apresenta um close de uma Dilma 

Rousseff sorridente. Levemente deslocada à esquerda, a revista preenche o fundo, em tons 

claros, com chamadas para a reportagem sobre a petista. Acima do logo “IstoÉ” a revista 

capta o leitor com uma chamada, também, pouco comum. Em letras menores o veículo impõe: 

Edição Histórica. Para nós, o argumento da revista em publicar uma “edição histórica” 

apresenta um primeiro indício de simpatia pela candidata. A ideia de apreço por Dilma ainda 

pode ser destaca por outros operadores presentes na imagem. Um deles, e talvez o mais 

evidente, é ao uso de um antetítulo, se assim podemos dizer, com a frase: A Mulher no Poder. 

Consideramos a citação um antetítulo porque ela não chega a se destacar se comparada ao 

nome de Dilma. Aliás, a tipografia da fonte escolhida também pode ser apontada como outro 

operador. Com relação ao enunciado “A Mulher no Poder”, destaquemos o uso do artigo “A” 

na construção enunciativa. Quando IstoÉ apresenta seu título – ou ante título – não quer dizer 

que há uma mulher no poder. O uso do artigo feminino coloca Dilma como “A” mulher, um 

personagem singular para a revista. 
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Imagem 15 

Em letras manuscritas, o nome “Dilma Rousseff” soa ao leitor como uma espécie de 

assinatura da candidata, reafirmando sua postura, gerada pela expressão que ostenta, de 

conquista. Assim, coloca sua personagem principal em uma espécie de folheto político, sem 

maiores apelos jornalísticos. Ao lado do rosto, a publicação coloca, em tópicos, alguns dos 

temas abordados na reportagem de capa. Do primeiro ao último, a revista pontua: Os 

bastidores do dia da vitória / Os planos para o Brasil / O que representa sua ascensão ao 

poder / A história de sua vida.   

 

4.2.6 O começo leviano de um final ofensivo 

 

 A escolha de IstoÉ em começar a debater o pleito presidencial com uma série de 

reportagens com os três candidatos de maior expressão (ainda nos primeiros meses do ano), 

não nos parece condizer com a cobertura que se intensificou, principalmente, nos meses de 

setembro e outubro. Como já havíamos destacado, o uso da mesma técnica de construção de 

três capas da revista passa a sensação de um ato imparcial do veículo. Contudo, a presença de 

Dilma na primeira publicação e com um período de distanciamento de quase um mês para as 

outras duas revistas as quais trouxeram Marina e Serra, respectivamente, já nos apresentavam 

indícios de certa simpatia de IstoÉ pela candidata do PT. Entretanto, através das próprias 

escolhas editoriais é possível identificar uma IstoÉ de posicionamento forte em relação ao 

candidato José Serra. Como mostramos acima, a partir das capas do veículo – e isso se repete 

em todos os outros – é possível desmascarar uma ideologia que é levada ao leitorado da 

revista a partir de uma construção. 

 Para tal afirmação, colocamos em destaque duas capas já destacadas e que trazemos 

em um último e parcial fechamento da análise deste subgrupo (SC2). A exemplo das imagens 

13 e 14, salientamos uma posição discursiva armada contra a campanha do PSDB. O jogo de 

sentidos imperado pelo veículo testemunha (ou pelo menos esta seria a finalidade de um 

veículo de comunicação) uma campanha mergulhada em especulações e denúncias, 

promovidas pelos tucanos a fim de tomar o monopólio petista no âmbito nacional.  Em suma, 

IstoÉ apresenta, como a verdade dos fatos ao seu leitor, um José Serra apelativo, preocupado 

em “jogar contra” o atual governo para conquistar os votos. A proposta se acentua na medida 

em que a revista se propõe até mesmo a desafiar sua concorrente Veja, em uma ação 

contundente, quando usa de sua capa, sua vitrine, para desafiar e contestar – junto com seus 

leitores – a opinião de seu rival. 
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4.3 ÉPOCA: CONTEMPORÂNEA, INOVADORA E ANTI DILMA 

 

 Com uma tiragem que gira em torno dos quatrocentos mil exemplares a cada edição, a 

revista semanal Época, uma das dezessete publicações da Editora Globo4, é mais uma das 

analisadas por nós neste documento. Fundada em 1998, Época é inspirada na revista alemã 

Focus, ao qual atenta para um apelo gráfico bastante semelhante. A partir do slogan 

“Conteúdo que Transforma”, Época segue os princípios editoriais das Organizações Globo, 

aos quais orientam todos os veículos com a marca Globo, que vão de jornais até emissoras de 

televisão, passando por revistas, e rádios. Em sua linha editorial, a novata, se comparada a 

algumas das rivais como a própria Veja ou IstoÉ, possui alguns lemas aos quais marca sua 

trajetória curta e inovadora, tais como: Trazer mais que o conteúdo semanal, mas o que está 

por vir. / Explorar novas perspectivas diante dos fatos. / Transformar confusão em clareza.  

Época ainda apresenta em seu mídia kit alguns princípios aos quais julga exclusivos, como: 

Adota um posicionamento inédito no mercado: é a única revista de interesses gerais com 

abordagem segmentada. Uma segmentação baseada na atitude do leitor, que acredita poder 

chegar longe, aproveitar este momento próspero do Brasil e se desenvolver, sendo uma 

pessoa e um profissional melhor, por meio do conteúdo. Com esta e outras definições acerca 

de si mesmo, a revista da editora Globo apresenta uma cobertura política considerável, 

julgando-se as sete vezes em que, pelo menos um dos presidenciáveis ocupou sua capa, em 

2010. Lembramos aqui que edições onde o tema político foi tratado, mas sem a presença de 

algum dos três personagens de maior destaque, foram desconsideradas, salvo algumas 

exceções onde o comentário se justifica. Para esta análise selecionamos algumas destas capas 

onde vamos destacar operadores de sentido que nos fazem identificar, por hora, algumas 

marcas deixadas por Época e que transcendem apenas um trabalho técnico de construção de 

seu material semanal e mostram o que Época pensa dentro de sua redação. 

 

4.3.1 Dilma questiona. Época define. 

 

 Ainda em fevereiro de 2010, Época apresenta sua primeira edição do ano em que um 

dos três presidenciáveis aparece como personagem central. A edição do dia 20 de fevereiro 

traz uma reportagem exclusiva de capa de Dilma Rousseff (Imagem 16). Mesmo sendo ainda 

                                                           
4 Dados obtidos através do Mídia Kit da revista. 
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primeira capa que trata sobre o tema, vários elementos nos levam a uma reflexão, em partes, 

prenunciadora da visão de Época sobre as eleições. 

 Diferente de algumas publicações (como Veja) em que o logo varia de acordo com a 

arte gráfica da capa, Época aposta na manutenção de sua marca principal sem variações, 

durante todas as edições. A palavra Época aparece sempre sobreposta a uma tarja vermelha, à 

esquerda da capa. Outra marca da revista é a utilização de um globo no lugar da letra “o” da 

palavra Época, e que, como destacamos acima, faz menção ao projeto gráfico da revista 

Focus, a qual o veículo brasileiro inspira suas linhas – e também recai sobre o nome da 

editora ao qual pertence – Globo. Ainda que, diferente de Veja e IstoÉ, que possuem nomes 

que parecem “conversar” com os enunciados, atuando como verbo, a palavra “Época” se 

apresenta como um carimbo da realidade, uma imposição do veículo em dizer que a revista 

traz o que há de mais atual em suas páginas. Outro ponto que nos parece cabível mencionar 

são as chamadas ou, no caso, a presença delas em praticamente todas as edições. Ou seja, 

ainda que volte seu olhar toda semana a um assunto de destaque, independente da editoria que 

o assunto pertença, a revista faz questão de enunciar, ainda na capa, ao mínimo três matérias 

que fazem parte da edição, como pode ser percebido na imagem 16. 

 Mas, para darmos início a esta leitura, voltemos a nossa primeira capa, onde a 

candidata Dilma ocupa o campo central. A edição apresenta uma foto posada da petista, com 

um olhar fixo para o leitor. A expressão não chega a ser séria, mas passa uma sensação de 

dúvida ou questionamento, comprovados pelo enunciado principal. Nas palavras de Dilma, 

Época traz uma pergunta ao leitor: “Você acha que sou um poste? O enunciado, um 

fragmento utilizado como título, tem duas leituras, em nossa visão. A primeira, e talvez mais 

obvia, é a própria interrogação ao qual a candidata faz, dirigindo-se diretamente ao leitor. 

Mas, em nossa ótica, cabe uma segunda leitura da pergunta quando esta está subordinada a 

imagem. A palavra “poste” foneticamente, nos parece soar como “pôster”. Ou seja, a 

candidata parece interpelar e questionar o público se ela realmente é somente uma figura 

política. A ideia do duplo sentido da palavra pode ser comprovada pela expressão de Dilma, 

ao encarar o leitor com um olhar que nos soa como duvidoso, por vezes, malicioso. 

  



 66

 

Imagem 16 

 

  O assunto da matéria principal é esclarecido, agora nas palavras da revista, no 

enunciado abaixo do título principal. Segue: Na primeira entrevista como candidata, Dilma 

desafia quem questiona suas credenciais, fala de sua experiência no governo, da influência 

de Lula e do PT, das plásticas, do câncer... e da experiência de ser avó. Em um mesmo 

enunciado percebemos a variação de assuntos que a revista propõe. Primeiro, fala da ligação 

da petista com o governo, de seu trabalho ligado ao mandado de Lula. Depois, mas 

englobando ainda a entrevista, fala de assuntos pessoais, como a luta de Dilma contra um 

câncer ao qual enfrentava, e, humanizando ainda mais, sobre aspectos familiares, como o fato 

de ser avó. O rosto da candidata está em um tom sombrio, sem cores mais vivas ou algo que 

destaque a imagem (estaria Época associando a doença de Dilma à imagem?). A ideia de 

sobriedade é comprovada pelo fundo preto e o filtro utilizado na imagem que deixa a pele de 

Dilma com uma expressão que poderíamos denominar, dentro outros adjetivos, como 

anêmica. Como havíamos falado anteriormente, destacaríamos aqui a relação das manchetes 

em menor destaque com a matéria principal. Neste caso, salientamos uma chamada na direita 

superior da capa que diz: Corrupção, os três cenários para o fim da crise em Brasília. 

Ligado, obviamente, ao governo Lula, e este sendo citado no rodapé da página que explica a 

reportagem de capa, colocamos este operador como um ato de negatividade. Se a foto 

obscura, a utilização da fala (elemento que retira a revista de papel enunciador), e a expressão 

séria de Dilma já nos dão indícios de uma suposta apatia de Época pela petista, a menção de 
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Lula no trecho explicativo e a manchete em menor destaque citando uma crise em Brasília, 

nos leva a crer que o veículo propõem um sinal de alerta ao seu leitorado em relação a 

possível sucessora de Lula. Mas, ainda que possamos, nesta atividade analítica, fazer esta 

afirmação, deixemos para as seguintes páginas, e com apoio de outras leituras sobre demais 

capas, para chegarmos a um montante final. 

 

4.3.2 Desarquivando o passado de Dilma 

 

 Como vimos acima, a primeira edição em que a revista Época citou algum 

presidenciável sobre as eleições de 2010, trouxe uma matéria alusiva a candidata de situação, 

Dilma Rousseff, em uma espécie de questionamento ao leitor sobre sua potência política para 

substituir Lula. Em nossa percepção, a presença de um questionamento de Dilma deixou, com 

alguns operadores de sentido, marcas que refutam a opinião da revista sobre a candidata 

petista. Mas, se alguns aspectos levantados por nós pareçam de difícil compreensão – e aqui 

estamos falando de milhares de leitores que tem Época como leitura semanal – viajemos por 

alguns meses para mostrar como a proximidade com as eleições podem respingar na 

construção de capas nas revistas semanais brasileiras, em especial no caso de Época. No dia 

14 de agosto de 2010 (imagem 17) Dilma Rousseff volta novamente como coadjuvante do 

espaço principal da revista da editora Globo. Porém, a foto de capa mostra a candidata com 22 

anos, quando teria sido fichada pelo Departamento de Ordem Política e Social (Dops), órgão 

do governo criado para manter o controle dos cidadãos, principalmente no período do regime 

militar no Brasil. Mas, dados históricos a parte, o que Dilma Rousseff temia parece ter 

acontecido. No auge de sua campanha política, a revista Época – a exemplo de outros veículos 

de comunicação – desengavetou o passado de Dilma em uma reportagem de capa sobre a 

ligação dela com a luta armada contra o regime. Mas aqui, mais do que a ação que Dilma teria 

participação há décadas, interessa a nós as intenções de Época em estampar uma foto da 

candidata e ligá-la ao movimento.  

 A capa, predominantemente em preto e branco – contrastado pelo logo vermelho da 

revista – coloca o leitor frente a frente com uma imagem do rosto de Dilma. Por trás dos 

óculos, que dão um ar pesado a expressão de seu rosto, a então petista tem sua identidade e 

passado revelados. O enunciado principal é extremamente incisivo: O passado de Dilma. Em 

letras menores, o texto de apoio da reportagem menciona: Documentos inéditos revelam uma 

história que ela não gosta de lembrar: seu papel na luta armada contra o regime militar. 
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Imagem 17 

 

 Consideramos que, quando Época apresenta a pauta como destaque de sua edição, já 

predispõem de um posicionamento bastante definido e, porque não dizer, previsto, sobre a 

candidata petista. A simples ligação de Dilma ao período do regime militar no país já provoca 

uma ideia negativa. O ato de Época é firmado quando a revista diz que a candidata não gosta 

de lembrar de seu passado. Para nós, esta afirmação representa ao leitor que a revista quebra 

preceitos e vai em busca das verdades, mesmo que estas “verdades” sejam da própria revista. 

Ou seja, ao carimbar o rosto de Dilma no passado (e o próprio carimbo à esquerda candidata 

passa exatamente esta sensação) Época mostra, ou tenta mostrar ao seu público, que tem as 

respostas e sabe de quem realmente se trata Dilma Rousseff. A foto, documental, de arquivo, 

parece ditar Dilma como uma verdadeira prisioneira. O retrato de arquivo, com marcas de que 

é extremamente documental, dá a Época uma ideia de comprovação do que a revista esta 

falando. 

 Se nos primeiros meses do ano a revista questionou o leitor sobre Dilma, nesta edição 

a revista retomou o assunto fez questão de responder. Para Época, Dilma tem um passado que, 

de certa forma, a condena. 
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4.3.3 Uma edição reveladora 

 

 Como já mostramos até aqui, a revista Época debruçou seu trabalho de construção 

enunciativa, ao menos suas primeiras movimentações, muito em cima da imagem da provável 

substituta do presidente Lula, ainda em meados de 2010. Contrária ou não aos interesses do 

Partido dos Trabalhadores em se manter com o cargo máximo do país, a revista pouco 

explorou os outros dois candidatos – individualmente – que ainda estavam na disputa aberta 

ao Palácio do Planalto. Em um dos poucos casos onde José Serra figura como destaque de 

reportagem de capa, Época prenuncia uma edição reveladora do candidato do PSDB. 

 Na publicação do dia 4 de setembro do referido ano eleitoral (imagem 18), Serra 

aparece em uma reportagem sobre suas últimas estratégias de campanha para levar a decisão 

para o segundo turno, já que, durante os meses que antecederam o pleito, Dilma despontava 

nas pesquisas de intenção de voto. A capa, que tem como enunciado principal o título “A 

cartada de Serra, traz uma foto posada – e reveladora – do candidato tucano. Dizemos 

reveladora, porque é esta sensação que a imagem parece passar ao leitor, em nossa ótica. A 

seriedade figurada no rosto de Serra acompanha um movimento de luz que encobre parte de 

sua face. Deslocado levemente para a direita da página, a sombra acompanha justamente o 

mesmo lado. Desta forma, Serra parece sair de um lugar escuro, rumo a um lugar iluminado 

(significaria a esperança para o segundo turno?). 

 

 

Imagem 18 
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 Porém, além de tratar dos atos da campanha de Serra de uma forma geral, a 

reportagem menciona um fato escandaloso surgido dias antes da publicação. Época sustenta 

sua matéria de capa na denúncia onde os tucanos do PSDB acusam o PT de quebra do sigilo 

fiscal de Verônica Serra, filha de José Serra. O texto abaixo do título, explica: Em queda nas 

pesquisas, o tucano vai ao ataque e explora o crime cometido contra sua filha para tentar 

chegar ao segundo turno. Não poderíamos deixar de questionar a afirmação de Época, que, no 

trecho acima, pré-julga o governo petista quando afirma com veracidade “... o crime cometido 

contra sua filha”. Ou seja, antes de apresentar as ferramentas usadas pelo PSDB para fazer da 

denúncia um aliado na busca por eleitores – propósito da reportagem –, Época diz que o crime 

foi, de fato, cometido pelo PT. A menção durante o enunciado nada mais faz do que sustentar, 

ainda mais, nossa afirmação, ainda precoce, sobre as intenções e a parcialidade da revista.  

 O título, destacado acima, está em letras vermelhas, assim como o logo da revista. 

Percebemos esse operador em vários casos onde Época quer destacar o que publica e porque 

publica. Além de dizer em suas palavras – e não usar de falas de Serra para enunciar – o jogo 

de cores em vermelho entre a logomarca e o título conversam entre si e se completam. Do 

fundo em tons escuros, saltam aos olhos do leitor a marca da revista e o enunciado em maior 

contraste. Melhor dizendo, a revista traz para ela mesma a responsabilidade do que está 

dizendo e/ou, afirmando em sua capa.  

 

4.3.4 Imparcialidade (ou uma quase tentativa disso) 

 

 Faltando alguns dias para a disputa nas urnas do segundo turno das eleições 

presidenciais, Época – a exemplo de diversos veículos – apresenta uma edição onde coloca as 

propostas dos dois oponentes, em tese, de forma bastante imparcial. A revista apresenta, em 

forma de caricatura, a figura de Dilma e Serra, no estilo mais clássico de indício de oposição 

entre eles. O enunciado principal da edição do dia 23 de outubro de 2010 (imagem 19) leva os 

nomes dos candidatos separados por um “X” entre eles. No texto de apoio da reportagem a 

revista se distancia das acusações entre os dois estilos políticos e se coloca como mediadora, 

se assim podemos dizer, da apresentação das propostas de cada um dos lados. Cita: As 

diferenças entre o que eles pensam sobre o Brasil – muito além da pancadaria eleitoral. 
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Imagem 19 

 
 Como destacamos, ao enunciar que sua reportagem de capa apresentará as verdadeiras 

propostas de governo de Dilma e Serra, Época se desloca de um papel a qual ela mesmo 

esteve subordinada em edições anteriores. A “pancadaria eleitoral” ao qual a revista se refere, 

parece-nos um termo bastante presente em praticamente todas as publicações dos grandes 

veículos de comunicação do país. Desta forma, a revista parece se distanciar de uma realidade 

que, por vezes, ela também faz parte. Para nós, Época parece, faltando uma semana para a 

votação, “resolver” um problema que foi nutrido durante todo o período pré-eleitoral, em 

partes, por ela mesma.  

 Sob um fundo branco, a publicação traz caricaturas dos candidatos. Em primeiro 

plano, mas à esquerda da revista (ligação do PT a posição esquerdista?), a candidata Dilma. 

No segundo plano, deslocado um pouco atrás, a imagem caricata de José Serra.  Oposição dos 

dois é comprovada pelas direções contrárias ao qual cada um aponta. A imagem nos parece 

digitalizada, computadorizada. Mesmo em segundo plano na imagem, percebemos algumas 

marcas que indicam a simpatia de Época pelo tucano. Notamos que o candidato está mais alto 

do que Dilma. A ideia é que Dilma – à frente nas pesquisas – estivesse ameaçada por um 

candidato que estaria “chegando” rapidamente. Além disso, Serra esta sobre grande parte do 

logo da revista. Nessa ótica, ele faz mais do que encobrir a palavra Época, mas parece 

representá-la. Se o leitor não consegue ler a palavra, tem na sua frente o candidato que 

representa o espaço encoberto: José Serra. Em suma, a revista mostra uma realidade, quando 

coloca Dilma em primeiro plano, sendo que a candidata tinha as maiores intenções de voto 
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nas pesquisas, mas, com seus operadores de sentido, coloca José Serra como seu candidato e o 

apresenta como ameaça a vitória da petista. Desta análise, salientamos a tentativa de Época 

em se colocar imparcial frente ao tema. Mas, em nossa percepção, se a revista apresentou um 

enunciado verbal neutro, não fez o mesmo com as imagens. 

 

4.3.5 Recém eleita e presa pelo pescoço 

 

 De todas as edições onde Época apresentou ao seu leitorado a figura dos 

presidenciáveis – ou alguma relação entre eles – a capa do dia 6 de novembro (imagem 20), 

três dias após Dilma Rousseff ter sido eleita presidente do Brasil, mostra de fato o desgosto da 

revista pela nova comandante do país. Em todos os casos analisados este parece ser o mais 

claro e evidente da apatia do veículo por Dilma e por suas propostas de governo. Diferente de 

outras revistas, as quais dedicaram edições especiais ou extras nos primeiros dias após a 

divulgação dos resultados das eleições 2010, Época fez a ordem inversa. Lançou uma edição 

especial no dia 29 de outubro, retratando mais uma vez a relação dos dois presidentes com 

suas propostas e planos. Com Dilma já eleita, a revista aguardou sua próxima edição para 

colocar a petista como capa e, em uma edição tradicional, inclusive com outras chamadas de 

capa, temas, etc. A publicação descrita abaixo mostra uma série de problemas aos quais Dilma 

teria pela frente e, ainda, as respostas sugeridas por Época para contorná-los. 

 

 

Imagem 20 
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 Em uma capa predominantemente vermelha, Época divide as atenções do leitorado 

entre o retrato (factual) de Dilma e um enunciado de três linhas. Mencionamos, em um 

primeiro momento, o vermelho, que em tese teria ligação com o Partido dos Trabalhadores. E 

tem. Mas, para nós, a utilização da cor, unida aos enunciados que a revista constroi, nos 

parece também um registro de “atenção”. Afirmamos isto porque entendemos que o vermelho 

tem a característica de deixar as pessoas em alerta (e não por acaso o sinal vermelho indica 

“pare” no semáforo). Mas, como dissemos, a afirmativa de que a própria cor possa nos dizer 

alguma coisa se consolida com o conteúdo dos enunciados. O título principal diz, ou melhor, 

questiona o leitor: O vento vai soprar a favor de Dilma?Em letras menores, abaixo, segue o 

texto: Para Lula, a economia mundial foi uma poderosa aliada. A nova presidente pode não 

ter a mesma sorte.  

 Ao fazer tal afirmativa, Época deixa clara, mais uma vez, seu (pré) conceito a nova 

presidente e, ainda, ao PT de forma generalizada. Ao afirmar que Dilma pode não ter a mesma 

sorte, a revista está, ao mesmo tempo colocando em xeque sua eleição e criticando o governo 

Lula, quando diz que este teve “sorte”. O próprio questionamento como enunciado – como já 

vimos nas páginas anteriores – é uma ação típica dos veículos quando querem questionar ou 

mostrar ao seu leitorado outro lado dos fatos. Ao lado direito de Dilma, a revista ainda aponta 

13 problemas que a presidenta terá que resolver e, ainda, sugere como. O número 13, mesmo 

que represente o Partido dos Trabalhadores, nos parece recair sobre outra intenção aqui. 

Considerado número de azar segundo crenças populares, elencar “13” problemas para a futura 

governante do país nos representa uma ironia, e porque não dizer, um recado de Época à 

Dilma.  

 Deixamos por último a análise da imagem. Como já destacamos trata-se de um recorte 

do factual, onde Dilma aparece, se analisarmos somente o rosto, com uma expressão positiva. 

Mas o que gostaríamos de mostrar são duas manobras puramente técnicas da revista que 

geram uma construção de sentido bastante negativa. O recorte da foto é o primeiro deles. Nem 

mesmo qualquer padrão ou técnica de fotografia seria capaz de explicar um corte tão brusco 

na imagem da candidata. Dilma parece estar com a corda no pescoço, ou, em outra leitura, 

parece afundar na capa da revista. Se a posição do rosto deslocada para cima indica na 

maioria dos casos autoridade ou ostente um ar de superioridade, no caso desta foto ela parece 

estar tentando sair de um buraco – ou entrando em um. O outro ponto técnico que gostaríamos 

de analisar também faz menção a fotografia, mas cita algo que não está presente na foto. A 

priori, a imagem tenha sido capturada em uma cena onde Dilma cumprimentava o povo, mas 

o que nos chama a atenção é que Época fez questão de cortar a parte onde, provavelmente, um 
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dos braços aparecesse acenando. A ideia de um braço erguido, acenando para o público, 

tiraria a expressão negativa da capa e colocaria Dilma como uma vitoriosa, já que o gesto nos 

representa exatamente esta sensação. Ou seja, através de recortes e intervenções técnicas, 

Época diz mais uma vez que não dialoga com os princípios da nova presidente do Brasil. 

 

4.3.6 Uma gigante dando a cara a bater 

 

 Parte considerável do imenso número de veículos de comunicação da Editora Globo, a 

qual detém poder sobre jornais, canais de televisão, rádios, páginas na web, dentre outras 

empresas, Época não se distanciou do tema político e colocou sua opinião de forma bastante 

clara – pelo menos em algumas edições – durante o ano de 2010. Justificamos nossa tese após 

um processo analítico que constatou por parte questionamentos, por parte afirmações, sobre a 

campanha do Partido dos Trabalhadores em deixar do governo Dilma Rousseff como 

sucessora de Luiz Inácio Lula da Silva. Outro ponto que nos cabe mencionar é a ausência da 

candidata Marina Silva nas capas de Época. A revista chegou, entretanto, a publicar uma 

reportagem de capa da candidata do Partido Verde, mas em agosto de 2009. Em todos os 

casos onde algum dos presidenciáveis foram apresentados como atores centrais, a revista 

diversificou entre edições onde somente um ocupou o campo ou edições em que Dilma e 

Serra dividiram o espaço (ainda que não de forma igualitária). Deste comentário, ressaltamos 

as edições onde a candidata do PT figurou. De alguma forma ou de outra, Época deixou nas 

entrelinhas de suas reportagens – ou nos enunciados delas – que as opiniões e propostas de 

Dilma não condiziam com a ideologia do veículo. Para isso, levou ao seu leitorado, ao 

mínimo, duas edições onde se posiciona claramente, segundo nossa ótica, contra a petista. 

Destacamos a edição que fala do passado de Dilma, mencionada nas páginas anteriores, ao 

qual percebemos operadores e marcas discursivas que comprovam esta tese. Ainda que esta 

afirmação seja provisória - ao ponto que ainda levaremos este estudo à comparação entre os 

veículos – encerramos aqui, momentaneamente, a discussão de nosso processo analítico sobre 

Época, em nosso terceiro subconjunto (SC3) e deixamos as seguintes páginas, nos capítulos 

finais deste trabalho, para sugerir e apontar movimentos mais claros e que nos dão mais 

suporte em relação ao posicionamento da revista durante o período eleitoral de 2010. 
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4.4 UMA CARTA PARA VOCÊ 

 

 Última, mas não menos importante neste trabalho, a revista CartaCapital é também um 

exemplo de revista semanal que voltou seus olhares para  o pleito presidencial durante os 

meses que antecederam as eleições de 2010. Fundada em 1994 por Mino Carta, também 

criador das revistas Quatro Rodas,Veja, IstoÉ e do extinto Jornal da República, a revista apresenta 

uma leitura incisiva do jornalismo brasileiro, ou, para sermos mais claros, de suas concorrentes. 

Denomina-se no campo “sobre CartaCapital” em seu site5: Alternativa ao pensamento único da 

imprensa brasileira, CartaCapital nasceu calcada no tripé do bom jornalismo baseado na 

fidelidade à verdade factual, no exercício do espírito crítico e na fiscalização do poder onde 

quer que se manifeste.  

 Apesar de ser concorrente direta das outras três de nossas revistas analisadas neste 

documento, a revista da editora Confiança só aderiu à periodicidade semanal em 2001, após 

passar por publicações com espaçamento mensal (na sua criação) e depois quinzenal (em 

1996). CartaCapital também se intitula como uma leitura obrigatória para todas as pessoas 

que buscam não apenas informação exclusiva e qualificada, mas uma visão crítica dos 

acontecimentos da política, economia e cultura, no Brasil e no mundo. Além de sua 

publicação principal, a revista ainda possui as derivadas “Carta na Escola” e “Carta 

Fundamental”. Desde 2008 a revista mantém uma parceria com a revista “The Economist”. 

Com o acordo, a revista brasileira publica semanalmente conteúdos exclusivos da edição 

inglesa. 

 

4.4.1 Pergunta e resposta 

 

 Em meio às especulações políticas sobre os candidatos ao pleito que permeavam 

páginas e páginas de jornais e revistas, e compunham os roteiros dos principais telejornais e 

sites jornalísticos do país, Carta Capital optou por construir uma edição que, dentre outros 

objetivos, questionava a possibilidade de Serra ser nomeado oficialmente o candidato do 

PSDB. No dia 10 de fevereiro de 2010 (imagem 21), a revista publica uma reportagem de 

capa, especulativa, sobre a possibilidade José Serra fazer frente ao partido tucano na disputa 

eleitoral.  A capa, construída a partir de uma fotografia factual, demonstra o candidato junto 

ao enunciado principal que o questiona: Vai ou não vai? Mais do que isto, a revista propõe, 

em dois tópicos abaixo do título, que a escolha do tucano pode ser feita na hora errada. Ou 
                                                           
5 Informações disponíveis em http://www.cartacapital.com.br/sobre-cc/ 
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seja, de imediato, a revista faz uma afirmação e já coloca ao leitor que ela (CartaCapital), sabe 

se o momento é propício ou não para o anuncio da candidatura. Seguem os dois tópicos: Serra 

diz esperar o momento “certo” para se candidatar, mas corre o risco de decidir na hora 

errada. / Dilma cresce e pode liderar as pesquisas em breve. 

 

 

Imagem 21 

 

 CartaCapital nos parece, em apenas dois tópicos, apontar por um instante, e responder 

e num segundo momento o porquê diz que Serra pode fazer a escolha na hora errada. Além de 

completar a ideia do questionamento do enunciado principal, a revista se arrisca a dizer que 

Serra pode optar pela candidatura em um momento errado e, de alguma forma, justifica sua 

afirmação no trecho em que sugere que Dilma teve um crescimento de popularidade e pode 

despontar nas pesquisas. A figura de Serra aparece coçando uma das orelhas. Como já 

salientamos, trata-se de um recorte factual de algum movimento do tucano. Mas, o que nos 

parece louvável de ser citado é justamente este arsenal de imagens as quais as revistas 

dispõem. Ou seja, para cada capa, cada intenção que o veículo buscará, surgem infinitas 

possibilidades (sejam elas imagéticas ou não). No caso acima, a ideia de uma pessoa 

pensativa e ao mesmo tempo preocupada é marcada pela expressão de Serra. A testa franzida 

e o olhar voltado para baixo nos representam esta ação que se completa com o enunciado em 

uma relação de troca entre enunciado e imagem. 



 77

 O que para os leitores é apenas uma edição que trata apenas especulações políticas, 

para nós, como observadores, sugere certa resistência de CartaCapital ao nome de José Serra. 

Ainda que não tenhamos traços muito marcantes sobre esta afirmação, deixamos aqui esta 

ressalva e usemos das próximas páginas para fazer uma análise mais aprofundada entre as 

demais edições que nos aguardam para nosso trabalho analítico. 

 

4.4.2 “Carta” dá a largada  

 

 Em uma capa onde há poucos enunciados se comparada a outras edições, CartaCapital 

põe lenha na fogueira da disputa eleitoral faltando seis meses para o dia da eleição 

presidencial. A capa da edição do dia 21 de abril de 2010 coloca as figuras de Dilma e Serra 

em um material bastante instigante. Dizemos isto porque o apelo de “disputa” que a imagem 

remete intensifica o embate entre PT e PSDB (situação e oposição) em uma montagem de 

imagens que transforma a capa, praticamente, em um ringue. Sim, os dois recortes, também 

factuais de cada um dos candidatos, constroem uma fotografia que simula, categoricamente, 

uma luta. 

 

 

Imagem 22 

 

Sob um fundo azul e com um jogo de sombras nas margens, a revista coloca, de um 

lado Dilma Rousseff e, de outro, seu principal oponente. Acima dos dois, no espaço central da 
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página, um enunciado de uma palavra: Começou! A ideia sugerida por nós, de que a capa 

parece indicar o início de uma verdadeira batalha é justificada, também, por este enunciado. 

Além disso, a expressão facial dos dois personagens é, para não sermos mais incisivos, 

desafiadora. O mérito das imagens terem sido recortadas de momentos distintos de cada 

candidato, porém, não muda em nada nossa percepção sobre a fotografia. Dilma e Serra 

parecem estar prestes a entram em um embate – ação destacada pelo olhar de ambos. No 

centro dos dois o texto de apoio da reportagem argumenta o teor da matéria: A última 

pesquisa Sensus provoca o racha irreparável entre os institutos e alimenta as costumeiras 

manipulações. Mesmo que possa parecer ao leitor como uma edição bastante imparcial da 

revista – também por apresentar os dois candidatos de forma “quase” igualitária – chamamos 

a atenção para o posicionamento das imagens. Apesar do olhar dos dois presidenciáveis se 

cruzarem e nos remeterem a uma ideia de desafio, como já citamos, não podemos deixar de 

mencionar a posição de Dilma em relação a Serra. Em uma primeira análise, notamos que a 

revista apresenta a petista mais elevada que o tucano. Além disso, Serra é posto em uma 

imagem de lado, onde só podemos perceber seu perfil. Diferente disso, Dilma aparece 

projetada de frente com o leitor. A possibilidade de se visualizar boa parte do seu rosto traz 

para a candidata do PT uma expressão bem mais incisiva do que Serra. 

 

4.4.3 Mino abre a Carta  

 

De imediato, cabe a nós uma rápida análise do título deste texto e a justificativa para 

tal. Para isso, apresentamos a capa de uma edição em que CartaCapital deixa de lado a 

imparcialidade e se coloca favorável a um dos candidatos a presidente da república. Inédita 

até este momento de nossa análise, colocamos agora um dos atos considerados por nós como 

mais abertos e parciais das publicações analisadas neste estudo. A edição do dia 7 de julho de 

2010 (imagem 23) traz, além de operadores e enunciados que nos remetam a uma simpatia da 

revista por Dilma Rousseff, ao qual debateremos a seguir, um enunciado, que, em especial, se 

destaca na edição.  

A publicação estampa, na quase totalidade do espaço de capa, uma imagem do rosto 

da petista sorrindo. A expressão – positiva – é levemente sombreada, mas mesmo assim, o 

sorriso de Dilma, que, aliás, está exatamente no espaço central da capa, chama bastante 

atenção do leitor. A reportagem de capa de CartaCapital trata da influência de Lula na 

campanha do PT em manter-se no poder com a candidata como sucessora de um dos 



 79

presidentes que obteve maior porcentagem de aprovação dos eleitores na história do Brasil. 

Ao  lado do rosto de Dilma a revista enuncia sua matéria principal: A mão de Lula. 

 

 

Imagem 23 

 

 Um pouco abaixo da imagem de Dilma uma luz projeta a sombra de Luiz Inácio Lula 

da Silva. A imagem leva a uma sensação de que Lula ditasse os caminhos da candidatada. De 

fato, parece coordenar e, mais uma vez, dialogar com o enunciado principal, quando aparece 

com uma das mãos apontando para cima. O desenho sombreado projetado de Lula também 

nos confere uma sensação de espetacularização da cena proposta pela revista. Além de 

apontar, como mencionamos, Lula parece fazer mais na  imagem. Assim como um mastro que 

rege uma orquestra, o presidente petista é colocado como o elemento principal da campanha 

para levar Dilma ao Palácio do Planalto. Em um material extremamente positivo ao Partido 

dos Trabalhadores – leia-se a forte relação entre Lula e Dilma – citamos agora outro ponto da 

publicação que parece consolidar a ideia de que CartaCapital construiu, ao longo de 2010, 

uma certa simpatia pelo governo petista.  

 Abaixo do enunciado principal a revista coloca dois tópicos. O primeiro deles é uma 

espécie de resumo da reportagem de capa. Destaca: O plebiscito vai se confirmando e o 

presidente transfere votos acima do que muitos imaginavam. Mas, como destacamos no início 

deste texto, há um destes operadores publicados na edição que nos colocam frente a uma 

quebra de preceitos da revista ao se colocar favorável ao governo petista. Voltemos nossos 
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olhares para o segundo ponto colocado por CartaCapital em sua capa. Segue: Mino Carta: por 

que apoiamos Dilma. Em uma breve ressalva lembramos que Mino Carta é, também, o 

fundador da revista, dentre outros veículos de comunicação do país. Ainda que não entremos 

no mérito das palavras do editor da revista, somente a citação do conteúdo na capa nos parece 

apontar para uma parcialidade clara de Carta Capital. Além disso, o nome do editor aparece 

em letras vermelhas (da CartaCapital, do PT ou dos dois?). Mais do que sugerir uma leitura 

sobre a campanha de Dilma e a influência ou não de Lula, CartaCapital põe a mostra ao seu  

leitorado seu apoio à campanha de Dilma. Além disso, tenta, de alguma forma, mostrar para o 

leitor os motivos para tal ação como, por exemplo, o apoio de Lula, tendo este a aprovação da 

maioria dos brasileiros na época. Em nosso trabalho analítico, vemos mais do que a simples 

exposição da imagem de Dilma Rousseff como apenas uma das concorrentes ao pleito. 

Vemos um trabalho subordinado a campanha petista construído e embasado por CartaCapital 

sob uma justificativa de que as pesquisas (ou o plebiscito citado em um dos tópicos) falassem 

e argumentassem sobre a  reportagem de capa desta edição. 

 

4.4.4 Mudança de tática ou cobertura dos fatos? 

 

Com um apelo jornalístico bastante considerável, a revista CartaCapital apresenta uma 

edição especulativa sobre denúncias feitas pelo PSDB ao PT sobre a quebra de sigilo fiscal de 

Verônica Serra, filha do presidenciável José Serra. Falamos em apelo jornalístico porque no 

decorrer deste trabalho passamos por várias publicações onde as reportagens de capas não 

possuíam, ao nosso ver, uma justificativa plausível para sua publicação a não serem os 

próprios interesses e tendências dos veículos envolvidos nas coberturas. Chegamos neste 

ponto de nosso estudo sobre as capas de CartaCapital com algumas ressalvas sobre a 

cobertura favorável à Dilma, mas ainda sim deixamos claro que isto não indica que tenhamos 

convicção de que nossa tese se confirme antes de analisarmos outros materiais divulgados 

pelo veículo.  

Entramos agora no mês de setembro, faltando pouco mais de um mês para a decisão 

nas urnas sobre o novo presidente do Brasil. A edição de CartaCapital do dia 15 de setembro 

de 2010 (imagem 24) traz – como destacamos – um assunto que circulou por todos os meios 

de comunicação no período sobre denúncias entre os principais opositores da campanha. Em 

sua capa, a revista apresenta duas figuras envolvidas nos escândalos: José Serra e sua filha, 

Verônica Serra. Aqui, nos permitimos voltar nas primeiras páginas deste documento para 

consolidar uma de nossas afirmativas feitas ainda quando dávamos os primeiros passos nesta 
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pesquisa. Mais do que personagens de uma novela de especulações, escândalos ou quaisquer 

que seja o assunto, a revista coloca em sua “vitrine” a imagem de pai e filha subordinados a 

um tema de teor negativo. Sob um fundo azul, bastante desfocado, CartaCapital estampa Serra 

e Verônica frente a frente junto à sua construção enunciativa. 

 

 

Imagem 24 

 

 O título da edição pode soar ao leitor como um questionamento num primeiro contato 

com o material. Porém, a ausência da pontuação que indicaria certa “dúvida” da revista sobre 

o tema deixa claro que em mais uma publicação CartaCapital irá dizer (em sua carta capital) o 

que é verdade e o que é mentira em relação ao assunto. Em letras amarelas (do PSDB?) a 

chamada principal define a edição: Quem bisbilhota quem. Abaixo do título, entre as imagens 

de Serra e Verônica, a revista apresenta três tópicos sobre o material em que ao menos dois, 

em nossa observação, citam abertamente a relação negativa e porque não dizer apontamento 

de culpa por parte dos tucanos frente aos escândalos. Primeiro, citamos o tópico que nos 

parece mais imparcial dentre eles ou, pelo menos, parece destoar um pouco do restante dos 

enunciados e operadores presentes da edição. Diz: Brasília 2010: as omissões da Receita e a 

dificuldade do PT em explicar as digitais de militantes na quebra do sigilo da turma de Serra. 

Logo abaixo seguem os outros dois pontos destacados por CartaCapital sobre a reportagem: 

Porto Alegre 2010: “As ordens partiam de Yeda Crusius” diz ex-ouvidor do governo sobre 
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espionagem de adversário / Miami  2001: o ano  em que a Decidir.com, extinta empresa de 

Verônica Serra, promoveu uma imensa quebra de sigilo bancário. 

 Com os textos citados partimos para uma rápida análise de seus conteúdos. No 

primeiro deles, CartaCapital nos parece desviar um pouco a atenção, ao dizer que o PT tem 

dificuldade em explicar digitais de membros do partido na quebra de sigilo.  Porém, uma 

palavra usada pelo veículo na frase enfraquece a tentativa de parecer imparcial. Ao citar a 

“turma de Serra”, entendemos que a revista se desloca do grupo. Ou seja, ao usar tal 

expressão CartaCapital se movimenta do papel de enunciador e coloca como, ao menos, 

objeto contrário da campanha tucana. Mas, para reafirmar estas palavras colocamos em 

análise o restante dos enunciados. Nas outras duas frases estampadas na capa, a revista 

menciona o envolvimento de membros do PSDB – primeiro deles a governadora do Rio 

Grande do Sul, Yeda Crusius e depois a própria Verônica Serra – com a quebra de sigilo 

bancário. Mias precisamente, citamos a fala que cita o governo do RS. Ao revelar uma 

denúncia de um ex-ouvidor do governo, CartaCapital parece justificar ao seu leitor porque o 

PT estaria sendo acusado de ter quebrado o sigilo de Verônica. Ou seja, se o Partido dos 

Trabalhadores realmente se envolveu em tal fato, anos antes o partido tucano também esteve 

envolvido em espionagens de adversários políticos.  

 Citamos no subtítulo desta análise que tal ação nos parecia nas primeiras observações 

como uma cobertura dos fatos – ou uma reprodução deles – por parte da revista, visto que, o 

assunto era uma “notícia” que permeava no país naquele período. Mas, de fato, o que vimos, 

foi CartaCapital  usar de um tema recorrente para colocar Serra e sua campanha como 

apelativa e, acima de tudo, sem critérios para acusar o PT. Ao citar momentos em que o 

PSDB esteve ligado também a supostas quebras de sigilo, a revista manda um recado ao seu 

leitor. Mais do que isso, diz a ele que, se por ventura fossem verídicas as acusações aos 

petistas, os tucanos já haviam se envolvido em situações semelhantes. 

 

4.4.5 “Cai a casa” de José Serra 

 

 A expressão mencionada neste título nada mais faz do que justificar a imagem de José 

Serra na edição do dia 29 de outubro de 2010 (imagem 25) da revista CartaCapital. Em outra 

edição que aponta o candidato tucano envolvido em esquemas e corrupção, a revista escolhe, 

desta vez, dar uma “lição” em Serra. Falamos isto porque o enunciado principal soa para nós 

como uma fala de repreensão: O que é isso, José? A interrogação é acompanhada de uma 

fotografia do candidato com as mãos sobre o rosto. Qualquer semelhança do título com um 
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clássico da cultura brasileira não nos parece mera coincidência. Ao enunciar tal título 

podemos ligar o texto a um trocadilho fonético que nos parece levar para outro contexto. 

Falamos do poeta Carlos Drummond de Andrade, com sua poesia “José” que cita em seus 

primeiros versos: E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, 

e agora, José? E agora, Você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, Você que faz 

versos, que ama, protesta? E agora, José6 

 De fato a imagem por si só já nos leva a um entendimento de que Serra está 

preocupado, isso para não dizermos, desesperado. A “conversa” entre a chamada principal e 

esta imagem gera no leitor exatamente esta sensação. A revista parece dar uma lição nele, que 

se mostra culpado com através de sua expressão. Além disso, a imagem eleita pela revista 

para servir de capa ainda nos leva a outro tipo de leitura. A mão esquerda do tucano aparece 

cobrindo parte de seu rosto, mais precisamente a boca. Ao questionar o comportamento de 

José Serra com a pergunta da chamada principal, a revista parece também querer dizer ao leito 

que Serra não tem as respostas para tais acusações. Assim, aparece em uma foto – ainda que 

factual – em um movimento que remete ao silencio, como se ele não fosse, ou não quisesse, 

responder o questionamento (desafiador) de CartaCapital. 

 

 

Imagem 25 

 

                                                           
6 Citação de poesia de José Drummond de Andrade, disponível em http://www.culturabrasil.org/cda.htm 
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 Ao lado do candidato duas chamadas menores expõe o assunto sobre a matéria 

principal. Seguem: Aparece o factóide que sumiu com milhões. Chama-se Paulo Preto e é 

velho colaborador de Serra e Aloysio Nunes Ferreira. / Sérgio Guerra e Agripino Maia no 

meio da corrupção do Distrito Federal. Com estas frases a edição reafirma o que propõe no 

título. O texto, de certa forma, mais do que resume a reportagem, mas apresenta nomes e 

situações ainda desconhecidas do leitor, como a acusação a Paulo Preto e este como pessoa 

diretamente ligada a Serra. Faltando alguns dias para as eleições, CartaCapital dedica sua 

última edição antes da decisão frente às urnas para tentar frear uma possível reação de Serra 

que, nas pesquisas eleitorais, se apresentava atrás de Dilma Rousseff. 

 

4.4.6 O apelo feminista de CartaCapital 

 

 O calendário já havia rompido a barreira das eleições presidenciais 2010 quando a 

revista CartaCapital coloca em sua capa a edição em que Dilma Rousseff – já como presidente 

– aparece no espaço central. Na edição de 3 de novembro do referido ano (imagem 26) a 

revista da Editora Confiança sintetiza em duas palavras sua ideologia por trás da produção de 

sentidos ao qual buscou durante o período pré-eleitoral. Fazemos tal afirmação por 

considerarmos o poder que tais  palavras desempenham no leitor é, quem sabe, maior do que 

o próprio teor da reportagem. O enunciado principal apresenta em letras amarelas: Mulher e 

presidente. A novidade, no entanto, não era mais a conquista das eleições pela petista. O que 

nos deixa mais atentos na publicação faz referencia a um dos operadores de sentido utilizados 

pela revista. A palavra “mulher” remete, a nosso ver, a uma condição que quebra barreiras 

históricas em relação ao gênero feminino. Dizer que Dilma é mulher não justifica o título por 

se tratar de uma irônica obviedade. Porém, ao relacionar tal “mulher” como presidente da 

República, CartaCapital coloca Dilma como uma pessoa diferenciada.  
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Imagem 26 

 O retrato complementa esta afirmação ao colocar uma imagem extremamente positiva 

da candidata. Acenando com uma das mãos, Dilma ainda carrega no rosto uma expressão de 

otimismo. Seu olhar parece observar longe, um caminho de conquistas e vitórias. Outro 

operador que não podemos deixar de citar – e que já foi mencionado nesta pesquisa – é a 

ligação da imagem com a logomarca do veículo. Baseado em estudos sobre produção de 

sentidos, argumentamos que ao romper as barreiras (mesmo estas sendo barreiras gráficas), a 

revista atrela tal personagem ao seu título. A mão de Dilma esconde parte da palavra “carta”, 

porém, o leitor sabe o que esta por traz da imagem. Mas o que é passível de uma análise é 

exatamente esta relação de troca que tal ação provoca. As chamadas menores, no entanto, não 

condizem com as mesmas intenções do título e da imagem. Apesar de também abordar as 

eleições a revista optou por assinalar alguns pontos mais abrangentes sobre o material que 

continha na edição. Seguem os textos: Dilma Rousseff é eleita com 56% dos votos. / 

Entrevista: Eduardo Campos, governador de Pernambuco. / Reportagens: Cynara Menezes, 

Leandro Fortes e Rodrigo Martins. / Artigos: Lúcia Avelar, Janes Jorge, Marcos Coimbra, 

Maurício Dias e Mino Carta. 

 Em mais um caso, e no último deles, a revista prova, mais uma vez através de marcas 

discursivas, que possui apreço por Dilma Rousseff, vitoriosa no pleito. 

 

4.4.7 A segunda aliada 

  

Das quatro revistas envolvidas neste trabalho analítico CartaCapital foi a última a receber um 

olhar atento dentro dos subconjuntos criados por nós. Não menos importante do que as outras 
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três analisadas anteriormente, percebemos no espaço de capa do veículo operadores de sentido 

e marcas discursivas suficientes para chegarmos neste momento e apontá-la como simpática a 

Dilma e apática a Serra. Justificamos esta conclusão a partir do estudo realizado com algumas 

edições onde a revista nos pareceu bastante incisiva quando mencionou José Serra. Mais do 

que isso, publicou materiais suficientes para percebermos que Dilma era sua preferida.  A 

exemplo da revista IstoÉ – e aqui vem a justificativa do título acima – CartaCapital 

apresentou uma candidata de situação com condições para substituir o atual presidente. Foi 

assim quando fez fortes ligações sobre a influência de Lula sobre sua campanha (imagem 23) 

quando este possuía um alto índice de aprovação dos brasileiros. Por outro lado, tratou o 

principal adversário de Dilma, como um candidato especulativo, oportunista e de passado 

conturbado (a exemplo da edição referente a imagem 24). 

 A partir desta descrição direcionamos este texto para encaminhar o final deste capítulo 

onde nossos objetos de estudo forma analisados sistematicamente. Um trabalho duro e repleto 

de ideias convergentes e divergentes que nos fizeram parar e pensar o “como” e o “porque” de 

cada edição. Acreditamos que com isto feito surge uma luz que nos guiará para o final deste 

documento. Com tais convicções partimos para uma análise entre os veículos onde poderemos 

comparar o trabalho de construção enunciativa de uma revista em relação a outra, 

considerando algumas de nossas conclusões até  este momento.  

 

 



5 ROMPENDO FRONTEIRAS 

 

 Concluído o trabalho analítico nas capas das quatro revistas semanais eleitas para 

compor este estudo nos deparamos agora com outras questões que circundam nossos 

objetivos. Como já havíamos deixado claro, uma conclusão sobre a produção de sentido 

interpelada pelas revistas frente a um tema tão complexo como a política só seria possível 

com um olhar atento às marcas deixadas por elas a cada publicação. Destacamos este capítulo 

por ser o divisor de águas, ou mais precisamente, o nosso apanhado final sobre tais 

percepções e apontamentos. Nas páginas seguintes vamos nos dedicar ao cruzamento de 

edições de revistas distintas. Desta forma, poderemos ter uma visão mais clara sobre que tipo 

de material as revistas produziram, cada uma delas com suas ideologias, em determinados 

períodos da campanha. Vamos salientar, em algumas imagens já apresentadas neste estudo, 

convergências e divergências entre os materiais publicados. Em alguns casos levaremos em 

conta o mês inteiro de publicação. Em outros, vamos mencionar a proximidade de datas da 

semana e, assim, perceber se há similaridades ou não entre os temas destacados. Ainda dentro 

desta atividade, também destacaremos as revistas que não mencionaram o tema no espaço de 

tempo proposto. 

 O primeiro ponto a que gostaríamos de chamar a atenção está nas edições de três 

revistas do primeiro mês envolvido em nosso período de estudo. Mesmo que muitos 

acreditem que os ânimos eleitorais começaram de forma bastante amena e se intensificaram 

apenas nos últimos meses antecedentes ao pleito presidencial, vamos salientar algumas 

estratégias usadas pelas revistas para nortear uma cobertura que se arrastaria por boa parte do 

ano de 2010. Em fevereiro, três das quatro publicações construíram ao menos uma capa 

envolvendo a imagem dos presidenciáveis. Podemos dizer que a estratégia adotada por 

CartaCapital, Veja e Época foi a mesma em todos os casos. As edições de 10 de fevereiro 

(CartaCapital), 20 de fevereiro (Época) e 24 de fevereiro (Veja) tem ao menos um ponto em 

comum: o questionamento aos candidatos. Nas três capas percebemos os veículos colocando 

os candidatos contra a parede e já deixam algumas pistas sobre suas preferências.  
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             Imagem 27                             Imagem 28                        Imagem 29 

 

 Em dois dos casos (imagem 28 e 29) o enunciado verbal dá conta de desafiar os 

candidatos através das edições. No segundo caso (imagem 27) a imagem – em preto e branco 

– dá o tom da relação que Veja teria com Dilma nos próximos meses. Contudo, o que merece 

um comentário mais incisivo por nossa parte é exatamente a presença dos candidatos debaixo 

das logomarcas de cada veículo. Para sermos mais claros, dizemos que todas as edições acima 

usam a ideia contrária da política da “boa vizinhança”. Ou seja, nas capas exibidas no mês de 

fevereiro as revistas se detiveram a indagar alguns dos personagens das eleições muito mais 

do que enfatizar a imagem de seus preferidos. Permitimos-nos fazer uma rápida lembrança 

sobre o capítulo anterior onde chegamos a conclusão prévia de que CartaCapital apresentou 

uma certa tendência à Dilma, e Veja e Época se mostraram simpáticas ao tucano José Serra. 

Surpresa! Em todos os casos as revistas fizeram o oposto e começaram sua cobertura das 

eleições estampando seus materiais justamente com as imagens dos seus “menos preferidos” 

se assim podemos nomear. Em um primeiro exercício de fechamento de conceitos, vemos as 

revistas se utilizarem de estratégias e operadores de sentidos para colocar seus leitores em 

alerta aos presidenciáveis contidos nas capas.  

 

5.1 QUEBRA DE PADRÃO 

 

 Uma das edições que mais nos motivaram a realizar este trabalho estão vinculadas aos 

processos de produção de sentido usado por Veja e IstoÉ durante a campanha eleitoral. 

Dizemos isto porque duas edições, em especial, nos chamaram atenção para tais ações e nos 

provocaram questionamentos frente a critérios dentro das práticas jornalísticas, como o 

contrato de leitura e a produção enunciativa discursiva, por exemplo. Referimos este 
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comentário às edições dos dias 13 e 20 de outubro de 2010, respectivamente, das revistas Veja 

e IstoÉ. Salientamos estas edições dentre tantas outras porque elas, mais do que rivalizarem 

mercado, conversam entre si. 

 A ideia da capa, em tese, foi criada por Veja, sendo sua publicação uma semana mais 

nova do que a de IstoÉ. Na imagem, a revista abre mão do próprio contrato de leitura – 

situação analisada na página 46 deste estudo – para colocar duas citações contraditórias de 

Dilma Rousseff. Como já destacamos, esta ação deixou bastante claro para nós a aversão da 

revista pela candidata petista. Mas, o que realmente nos motivou a elegê-la para este 

comentário foi o que aconteceu uma semana após sua publicação. Em sua edição da semana, a 

revista IstoÉ resolve desafiar Veja ao construir uma capa nos mesmos moldes da rival. Porém, 

desta vez quem aparece em contradição foi o tucano José Serra.  

 

     

    Imagem 30                              Imagem 31 

 

 Como vemos na imagem acima as duas capas são praticamente iguais, não fossem a 

mudança dos personagens e, obviamente, as cores (que remetem aos respectivos partidos). 

Mais do que romper o próprio contrato de leitura para acirrar uma batalha eleitoral, 

percebemos um dado que de certa forma parece justificar a escolha de IstoÉ em não deixar 

passar a oportunidade de responder à Veja. No primeiro caso, onde Dilma é personagem 

central, percebemos que a revista Veja construiu um capa através de duas citações com um 

intervalo de tempo de três anos. Para nós, isto implica um planejamento da revista e, acima de 

tudo, uma construção de um cenário para expor ao leitor uma imagem negativa da petista. No 

segundo caso, onde IstoÉ repete tal ação, o que de certa forma justificaria a escolha é 

exatamente a proximidade das duas falas – contraditórias – de José Serra. Com um intervalo 

de um dia para o outro, a revista fez um recorte da fala do tucano. Ainda que seja impossível 
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sabermos a real causa que motivou a construção enunciativa da capa de IstoÉ, o surgimento 

do assunto dias antes parece justificar a escolha do veículo.  

 Desta análise, o que fica para nós como contribuição é a migração de uma disputa de 

mercado em uma concorrência política. Ou seja, a ação gerada pela publicação destas duas 

edições nos desperta para o papel que tais mídias têm, tanto em construir seu material – seja 

ele carregado com qualquer ideologia – quanto de vestir a camisa de alguma sigla partidária 

em detrimento de sua disputa de mercado. Tal “transformação” nada mais faz do que 

colaborar com o que vínhamos afirmando, de que as revistas constroem suas edições baseadas 

em interesses, sejam eles de qualquer natureza. 

 

5.2 A NEUTRALIDADE DE ISTOÉ E A TRANSPARÊNCIA DE VEJA 

 

 De nossas capas postas em análise nesta pesquisa chegamos a um momento em que 

somente a comparação entre publicações pode garantir nossas premissas sobre cada veículo. 

Assim, consideramos que tal comparação no modo de construção dos materiais de cada mídia 

nos dá subsídios para afirmar que uma revista se colocou adversa à outra e vice-versa. Mas, 

para isso, precisamos ter uma visão ampla deste contexto político que ocupou páginas e 

páginas durante este processo. Como já mencionamos na análise de cada subgrupo em 

separado, cada uma das quatro revistas apresentou tendências político/partidárias quando 

construíram suas manchetes de capa. Porém, isto não quer dizer que, por alguns momentos, 

elas não se apoiassem em marcas e operações discursivas para deixar tal “parcialidade” quase 

como nula ao leitor. Neste caso trazemos novamente o exemplo da revista IstoÉ, que colocou 

nas suas primeiras edições sobre política três publicações praticamente iguais, com traços 

enunciativos muito complexos para serem compreendidos com uma rápida observação. Ou 

seja, ainda que a revista tivesse seus “preferidos”, tais edições (12 de maio, 9 de junho e 23 de 

junho de 2010) mascararam de certa forma essa posição, pelo menos, por algum tempo.  
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                   Imagem 32                           Imagem 33                           Imagem 34 

 

 Como já destacamos, a escolha de IstoÉ em publicar três capas bastante semelhantes a 

coloca como a mais imparcial das quatro revistas, ainda que esta definição tenha sido 

comprometida nas edições posteriores do veículo. Mas, o que gostaríamos de mostrar aqui são 

as diferentes formas que as revistas abordam o campo político, seja em qualquer período. 

Historicamente incisiva e combativa, a revista Veja fez, mais uma vez, jus aos predicados que 

recebe. Diferente de IstoÉ, a revista da editora Abril já demonstrava, em suas primeiras 

edições onde os candidatos figuravam como capa suas preferências políticas. Para comparar 

às edições de IstoÉ, voltamos alguns meses e apresentamos a capa da revista Veja do dia 21 

de abril de 2010. 

 

 

Imagem 35 

 

 Qualquer semelhança com as três publicações de IstoÉ listadas acima não é 

coincidência. O estilo posado das capas confere uma sensação de que temos em mãos muito 
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mais materiais políticos (como um “santinho” gigante) do que capas com um maior apelo 

jornalístico. Contudo, o que mais chama a atenção são os movimentos das duas revistas. 

Enquanto a primeira optou por uma capa neutra, de certa forma igual aos três presidenciáveis, 

a segunda, Veja, construiu apenas uma edição com este formato, onde colocou José Serra 

como personagem central. O que queremos dizer com isto nada mais é do que provar que os 

veículos utilizam-se de estratégias diferentes para subordinar suas capas. O critério adotado 

por Veja logo nas suas primeiras edições foi de colocar a mostra suas intenções que se 

estenderiam durante as demais publicações durante o ano. Para IstoÉ, a ótica foi diferente e, 

apesar da revista ter posto sua apatia a José Serra, o veículo só fez  isso com a proximidade 

das eleições. A postura crítica e bem definida de Veja desde o começo da cobertura das 

eleições pode ser reafirmada se recorrermos a imagem 2, mencionada na página 42 desta 

pesquisa, que mostra, além da simpatia por Serra, a aversão da revista por Dilma Rousseff. 

 

5.3 CARTA E ÉPOCA DESAFIAM 

 

 Uma das estratégias discursivas utilizadas pelos veículos de comunicação – e que 

acabam revelando seus interesses – é a postura incisiva com algum dos personagens 

envolvidos. Assim, entendemos que há basicamente duas maneiras de construir uma capa.  A 

primeira delas é ligando a figura desejada pela revista a um discurso condizente ou os 

subordinando-os a temas que perpetuem uma imagem positiva. A segunda maneira, em 

poucas palavras, é a utilização de argumentos e questionamentos contrários aos envolvidos. 

Esta segunda referencia feita por nós pode ser percebida em algumas das edições que fazem 

parte do corpus desta pesquisa. Trazemos dois exemplos em que revistas distintas expõem ao 

seu leitorado uma visão crítica dos candidatos apresentados na capa. A edição do dia 14 de 

agosto da revista Época (imagem 36) e 20 de outubro da revista CartaCapital (imagem 37) 

tratam de personagens diferentes, mas colocam maneiras de construção de capas com 

bastantes semelhanças. 
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Imagem 36                          Imagem 37 

 

 As edições questionam, nos seus moldes, os candidatos Dilma Rousseff e José Serra. 

No primeiro exemplo, Época leva ao seu leitor o passado de Dilma, fazendo ligações da 

candidata petista à ditadura militar. O exemplo de CartaCapital menciona o envolvimento de 

Serra com pessoas ligadas ao seu nome que teriam desviado cerca de R$ 4 milhões de reais da 

campanha do PSDB. Esta postura de questionamento é marca registrada de grande parte dos 

veículos. Percebemos que, ao tomar um nome como “seu candidato” os veículos tencionam 

uma batalha contra seus opositores (do candidato e da própria revista). Isto é, a maneira com 

que as revistas se portam diante de coberturas de eleições parece se sustentar mais no 

escândalo e no questionamento da imagem dos opositores do que citar seus candidatos 

ligando-os a assuntos positivos, propostas de campanha, etc. Somente com estes dois 

exemplos já poderíamos concluir a postura das duas revistas quanto as eleições presidenciais 

de 2010. Entretanto, a apresentação sistemática das capas, bem como, a análise feita 

anteriormente, nos dará méritos para fazer tal afirmação.  

 

5.4 DILMA QUATRO VEZES PRESIDENTE 

 

 Para encerrar esta etapa de análises comparativas entre as capas de diferentes veículos 

destacamos um ponto ímpar em nossa pesquisa. Depois de passar por edições que 

compuseram este acervo de materiais publicados no decorrer dos meses chegamos a última 

edição de cada revista que nos interessa neste estudo. Da mesma forma que debatemos a 

construção enunciativa dos veículos durante um espaço de tempo ao qual denominamos pré-

eleitoral, destacaremos abaixo a edição seguinte a eleição do novo presidente da república. 

Acreditamos, também, que trazendo estas quatro edições seguintes, onde Dilma Rousseff já é 
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mostrada como presidente eleita, vamos concluir nossas expectativas de apontar como e de 

que forma as revistas se usaram de construções discursivas para levar – cada uma de seu 

modo – sua ideologia ao público. Das quatro edições listadas abaixo duas foram publicadas 

no dia 3 de novembro de 2010 (CartaCapital e IstoÉ), uma foi veiculada também no dia 3, 

mas como edição extra (Veja) e outra foi às bancas no espaço de tempo tradicional de sua 

edição que fechou uma semana no dia 6 de novembro (Época).  

 O primeiro apontamento que gostaríamos de fazer é exatamente com relação das datas. 

Três dias após a vitória de Dilma duas revistas estamparam suas edições subordinadas a 

construções enunciativas favoráveis ao novo governo, como já analisamos nas páginas 

anteriores. Mas, ao contrário, queremos salientar diferenças entre as capas que nos apresentem 

indícios de que determinado veículo expôs seu material a favor ou contra a vitória da petista. 

Nada mais vamos fazer aqui do que reafirmar, mais uma vez, nossa proposta, ainda parcial, 

realizada na análise dentro de cada subconjunto. Os exemplos de CartaCapital e Época 

mostram claramente a simpatia de um veículo pela petista e o receio de outra.  

 

     

 Imagem 38                         Imagem 39 

 

 Na publicação de CartaCapital Dilma acena para o povo – além de sua mão estar 

ligada, de certa forma, ao nome da revista. Além disso, as expressões “Mulher e Presidente” 

ratificam a aposta da revista em Dilma Rousseff. No segundo exemplo, uma edição 

claramente receosa à conquista da petista. Embasamos nossa afirmação, primeiramente, pelo 

enunciado verbal, que, de saída, já questiona o leitor. A ideia é reforçada pelo recorte da foto 

e a utilização de operadores de sentido – como o número 13 do PT – aos problemas que a 

nova presidente teria que enfrentar no seu novo posto. Em duas capas percebemos a diferença 

da utilização de critérios, tais como, a fotografia, as cores e os enunciados. Mas, para que não 

corramos o risco de cometer uma injustiça com as referidas mídias analisemos as outras duas 
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edições, onde Veja e IstoÉ apresentam aos seus respectivos leitores a nova presidente do 

Brasil. 

 

      

  Imagem 40                                Imagem 41 

 

 Bastante semelhantes em relação a fotografia as duas publicações nos desafiam a 

desvendar o que está por trás de cada uma das edições. Menos expressiva do que a atitude de 

Época, por exemplo, Veja opta por uma capa neutra e burocrática. O fundo cinza ganha 

espaço quando não temos um título em destaque. Veja coloca apenas uma citação de Dilma e 

uma nota explicativa logo abaixo para apresentar a nova presidente. Apesar da expressão 

sorridente consideramos esta como uma capa onde Veja parece “reconhecer” a vitória da 

petista. Diferente disso, IstoÉ traz ao seu leitor uma construção de capa que, além do 

enunciado, dá uma espécie de assinatura da presidente. A exemplo de CartaCapital a revista 

usa a palavra “mulher” para fortalecer seu vínculo com um fato inédito até então. Como 

mencionamos, o nome “Dilma Rousseff” parece ser um tipo de autógrafo. Mesmo com um 

fundo semelhante ao de Veja, notamos a diferença entre uma imagem inexpressiva e 

acinzentada (inclusive com o Palácio do Planalto ao fundo) de Veja, e o tom neutro, sem 

maiores apelos, utilizado por IstoÉ.  

 Com estas quatro imagens encerramos nosso trabalho analítico com algumas 

conclusões sobre este trabalho semanal que cada revista tem em colocar, de sete em sete dias, 

um novo material ao seu público. Chegamos aqui com algumas considerações a serem feitas, 

algumas surpresas e, acima de tudo, uma sensação de que conseguimos unir no corpus desta 

pesquisa um material que nos embasou para tais conclusões. Com relação às operações, tão 

debatidas por nós até aqui, percebemos que alguns movimentos caracterizam uma certa 

“maneira” de dizer das revistas. Dentre as construções salientamos algumas mais evidentes 
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que catalisam os objetivos das revistas. Vimos, em certos casos, que o uso de enunciados 

interrogativos geralmente caracteriza um olhar, ao mínimo, desconfiado das revistas. Quando 

perguntas foram usadas como manchetes, na maioria dos casos o personagem em destaque era 

o de oposição da revista, ou este estava ligado a situações adversas. Outro operador bastante 

claro é o uso das aspas. Ao publicar uma fala como manchete os veículos se distanciam de 

papel de enunciador e deixam, para a fonte, esta finalidade. Diversos casos mostraram falas 

dos candidatos ligadas a temas também de cunho negativo. As possibilidades discursivas não 

param por aí. Além do texto verbal, temos como outro traço muito forte da ideologia dos 

veículos a imagem. O uso ou não de cores, o recorte, o factual e o posado. Todos estes 

artifícios, técnicos ou não, são muito presentes em todas as edições. Com essas ferramentas 

ficam claras várias intenções, subordinadas ao espaço da capa, que se apresentam semana a 

semana. Salientamos apenas alguns desses operadores de sentido que nos pareceram mais 

evidentes. Ainda sim, a escolha destes elementos se renova a cada edição e a possibilidade se 

desenha aos profissionais de acordo com os assuntos em destaque proporcionam. 

 



6 A MEDUSA DA COMUNICAÇÃO 

 

 Recorremos à mitologia grega para definir e sustentar o principal propósito deste 

estudo, após percorrer etapas que nos foram nos instigando a um trabalho de investigação, 

leituras e análises. Medusa, segundo a mitologia, era uma donzela muito bonita, dona de 

encantos e poderes e filha de divindades marinhas. Após ter se entregado ao Deus dos Mares, 

Posseidon, Medusa teria sido amaldiçoada pela Deusa Atena que lhe quebrou o encanto e 

transformou-a em um monstro capaz de fazer virar em pedra todas as pessoas que lhe 

olhassem diretamente nos olhos. Fazemos a relação de Medusa com as revistas justamente 

pelo poder que ambas nos apresentam. Se por um lado a bela Medusa era encantadora e podia 

seduzir a quem quisesse, as revistas também são detentoras deste “poder”, ainda que em 

diferentes intensidades. Mas, o que também nos faz ligar uma figura mitológica de séculos 

passados aos veículos de comunicação de hoje, personagens centrais deste estudo, é 

exatamente esta transformação, capaz de fazer uma bela virar monstro, ou uma revista 

carregar consigo a possibilidade (e a responsabilidade) de “transformar” assuntos de acordo 

com a sua ideologia. Tal afirmativa é verdadeira na medida em que percebemos, por meio do 

estudo analítico, que as revistas fazem recortes e, muitas vezes, se desprendem de critérios 

essencialmente jornalísticos para se comportarem como entidades políticas. Em nossa 

percepção, estas escolhas podem, de certa forma – e a exemplo de Medusa – infringir às “leis” 

jornalísticas. 

 Chegamos a este capítulo final com algumas considerações e, acima de tudo, certezas. 

Com relação a este último termo, dizemos que temos certeza de que não analisamos apenas 

capas, mas sim contextos e coberturas de cada um dos quatro veículos envolvidos em nossa 

problemática. Primeiro, com a revisão de estudos, onde identificamos a que tipo de trabalho a 

academia tem se dedicado nos últimos anos. O desmembramento de trabalhos sobre o tema 

nos apontou para caminhos e autores que colaboraram para a construção deste estudo nos 

dando o norte para a construção de nosso referencial. O trabalho analítico dentro dos 

subgrupos – uma espécie de “subcorpus” – serviu para que sustentássemos nossas hipóteses 

de que um veículo se direcionou a apoiar um candidato e não outro, e vice-versa. Contudo, 

para isso foi necessário termos embasamento teórico para debater frente aos materiais. Foi o 

tentamos obter quando nos debruçamos em leituras que transcorreram do próprio 

entendimento das noções do discurso em sua mais simplória natureza até os contratos de 

leitura e o papel da fotografia subordinada à produção de sentidos. O referencial teórico deste 

trabalho nos deixa como saldo a aquisição de conhecimento nas fronteiras da produção de 
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sentido e todos os elementos e operadores que esta envolve. Ainda, consolida um contato com 

teses e conceitos que desafiam as práticas jornalísticas quando nos colocamos, também, 

dentro deste grupo que “produz” o jornalismo diário, sejam em qualquer esfera. 

 Quando afirmamos que as capas têm extrema importância na construção de cada 

edição fomos desafiados a descrever e identificar tais ações. Ao focarmos o estudo nos 

materiais, onde cada nova edição nos desafiava a uma análise mais atenta, nos deparamos 

com algo que não estava programado para ser utilizado nestas páginas, mas que colaboram e 

justificam nossas afirmações. Dois editoriais extraídos de Veja e Época nos dão a real 

dimensão do destaque que o processo de criação tem na construção semanal de cada veículo. 

Os textos abaixo, com suas particularidades, aproximam o leitor deste processo e tencionam 

esta relação que se renova a cada semana. Mencionamos estes textos porque queremos 

salientar, mais uma vez, a complexidade que as capas têm em persuadir o leitor. Também, 

porque vemos nestes dois exemplos o valor que as próprias revistas subordinam a esta prática 

e a forma que encontraram de “camuflar” tais ações aos seus leitores. Em sua publicação Veja 

se desloca do papel de produtora de sentidos quando cita no texto que as reportagens exigem 

que sejam acompanhadas de gráficos, tabelas e ilustrações para que fiquem mais “agradáveis 

e interessantes ao leitor”.  
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 Mais do que isso, no editorial a revista ainda cita os temas políticos, como os 

escândalos, como algo que – na época – havia redobrado o trabalho da equipe da editoria de 

arte. Citam: Nas últimas semanas eles e suas respectivas equipes vêm trabalhando num ritmo 

redobrado, por causa da grave crise política que passa o país. O desafio, aqui, é ordenar em 

quadros didáticos os nomes e as quantias que surgem e vão se acumulando com o 

desdobramento dos escândalos. No segundo caso, a revista Época usa de uma situação onde o 

critério de noticiabilidade provocou mudanças na capa de uma determinada edição para 

reafirmar sua produção jornalística interessada e voltada ao leitor. O texto intitulado “Em 

nome da notícia” justifica ao público muito mais do que apenas a mudança da capa (que até 

então era desconhecida dos leitores), mas diz que a revista é um veículo que publica e expõem 

ao leitor o que há de mais “quente” na notícia. O editorial conta como e porque aconteceu a 

mudança da capa da edição – de aniversário – da revista. O texto menciona o tema anterior e 

justifica a capa escolhida para a publicação. Desta forma, alem de tecer esta relação, 

deslocando o leitor – passivo – como se este fosse parte pertencente a equipe de Época, a 

revista fortalece os laços e se coloca como um veículo preocupado com a realidade. Diz: 

Sempre que uma “bomba” chegar à redação ela será publicada como o destaque merecido. 

Afinal, o dever de todo bom jornalista é trabalhar em nome da notícia. Estes dois exemplos 

nos dão margem para chegarmos a tais conclusões.  

 Outro ponto que não podemos deixar passar em branco é justamente o dano causado 

pelas ações de construção de capa das revistas. Concordemos – e agora já temos certo 

embasamento para isso – que a motivação para estas articulações são as linhas editorias, 

coordenadas pela ideologia de cada veículo. Ainda que esta não seja uma novidade, o que se 

destacou para nós durante a análise foi o “comprometimento” político dos veículos. De certa 

forma, entendemos que estes se comportam mais como entidades políticas do que como 

órgãos essencialmente jornalísticos. Assim, a contaminação de um discurso puramente 

noticioso em enunciados carregados de intenções politizadas é uma das constatações mais 

evidentes em nossa ótica.  

 Encerramos neste momento uma pesquisa de caráter comparativo onde transportamos 

conceitos e teses de autores, das páginas dos livros, para nossa análise empírica. Premissas 

que nos colocaram a situações de debate e análise permanente dos artifícios presentes em cada 

capa. Desta forma, chegamos aqui com novas ideias e, principalmente, com um novo olhar 

sobre a produção jornalística. Esperamos, também, que estas páginas sirvam para uma 

reflexão dentro da prática da profissão do jornalista. Procuramos, dentre outros objetivos, 

aproximar esse imenso vão que separa a teoria acadêmica da prática cotidiana do jornalismo. 
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Mais do que isso, entendemos que um jornalismo ético e responsável só é possível mediante o 

nivelamento destas duas características. Colocamos aqui, e deixamos uma brecha dentro dos 

estudos de produção de sentido, para que outros pesquisadores se estimulem a analisar, tanto 

o campo político, quanto a produção jornalística das revistas brasileiras.  
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