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RESUMO 

 

O tema escolhido para este Trabalho Final de Graduação é a manipulação da fotografia 
jornalística na construção da informação. Veja é uma revista semanal de publicação em todo o 
Brasil que possui, em média, 138 páginas e a maior tiragem do país – cerca de um milhão de 
cópias. A revista tem a tradição de capas criativas e impactantes, o que fundamentalmente 
motivou a pesquisa. Logo, busca-se descobrir em que aspectos os processos de alteração de 
imagens colaboram na produção de sentidos nas capas do semanário. O objetivo principal do 
trabalho é analisar os sentidos emanados das fotografias jornalísticas veiculadas nas capas da 
revista que passaram por processo de manipulação digital. A partir dessa perspectiva, têm-se o 
problema incentivador desta monografia: de que modo as alterações feitas nas fotografias 
jornalísticas veiculadas nas capas da revista Veja contribuem para a produção de sentidos, e qual 
a influência dessas alterações na informação produzida? Para a resolução deste, foi utilizado o 
método de análise fotográfica comparativa entre o discurso e a produção de sentidos das 
fotografias originais e as já materializadas nas capas, estas escolhidas dentre as que continham 
imagens fotográficas nitidamente alteradas. Percebeu-se, então, após a análise, o quanto as 
modificações digitais possibilitam a alteração dos sentidos produzidos inicialmente nas 
fotografias puras. 
 

Palavras-chave: Manipulação de imagens. Fotojornalismo. Produção de Sentidos. 

 

 

ABSTRACT 

 
The theme chosen for this Final Work of Graduation is the manipulation of press photography in 
the construction of information. Veja is a weekly magazine published in Brazil that has on 
average 138 pages and the largest circulation in the country - about a million copies. The 
magazine has a tradition of creative and striking cover, which fundamentally motivated the 
research. Therefore, search-if discover in what ways the processes of change images collaborate 
in the production of meaning on the covers of the weekly. The main work objective is to analyze 
the senses emanating from news photographs on the covers of the magazine that went through the 
process of digital manipulation. From this perspective, have the incentive problem of this 
monograph: how changes in news photographs on the covers of the magazine Veja contribute to 
the production of meaning, and the effect of these changes in the information being? For the 
resolution of this, was used the comparative method of photographic analysis between the 
discourse and the production of original photo and already materialized in covers,These were 
chosen among those clearly contained modified photographic images. It was noticed, then, after 
analysis, how digital modifications make possible the alteration of the senses produced initially in 
pure photographs. 
 
Key-words: Image manipulation. Photojournalism. Senses Production. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, com o advento da fotografia digital, é preciso que as imagens capturadas 

digitalmente passem por um tratamento especial para adquirir qualidade próxima às fotografias 

analógicas (ou uma melhor qualidade). Além disso, em função da velocidade de circulação da 

informação e também diante da necessidade da manipulação de imagens fotográficas para a 

produção de sentidos organizados no âmbito da produção jornalística, os meios digitais tornam-se 

importantes. Os programas de computador especializados para tratar imagens, ajustar sua 

luminosidade e contraste, têm facilitado muito esse trabalho, permitindo a alteração ou a 

manipulação das fotografias, incluindo ou excluindo significados e sentidos.  

A revista Veja, desde seu início, em 1968, traz capas marcantes e cheias de significado, e, 

algumas delas, utilizando-se de montagens e manipulações de fotografias jornalísticas para 

produzir sentidos. Logo, foram dois os motivos que fundamentaram, principalmente, esta 

pesquisa: o primeiro, por razões sentimentais da autora deste, que, apaixonada por fotografia 

desde criança, foi atraída pela criatividade de uso das imagens nas capas de Veja. O segundo, 

pela curiosidade de saber de que modo as alterações feitas nas fotografias veiculadas nas capas da 

revista Veja contribuem para a produção de sentidos, e qual a influência dessas alterações na 

informação final produzida, no contexto da capa pronta. 

O objetivo principal deste trabalho, logo, é analisar os sentidos emanados das fotografias 

jornalísticas veiculadas nas capas da revista Veja que passaram por processo de manipulação 

digital em conjunto com os itens complementares que compõe a capa (chamadas, cores, etc), em 

vista de perceber se houve alguma alteração de sentido na comparação deste todo com a 

fotografia pura (sem modificações). 

Este estudo monográfico, logo, divide-se em três capítulos de referencial teórico, além da 

metodologia de pesquisa e da análise propriamente dita do objeto, incluindo histórico do tema e 

estudo da arte.  

O primeiro capítulo traz uma pequena retrospectiva da história da manipulação de 

fotografias, passando pelo modo analógico até o digital e pelo tópico da fotografia jornalística. 

Busca definir, além disso, conceitos de manipulação e seus processos. 

O segundo capítulo trata da organização de uma capa de revista jornalística, seu design e 

itens que facilitam a transmissão da informação. Além disso, discorre sobre os caminhos da 
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construção da informação, a produção de sentidos e seus produtores. O terceiro capítulo discorre 

sobre a revista semanal Veja, seu histórico como veículo de comunicação impresso e mostra 

como a revista lida com a manipulação digital de imagens em fotografias jornalísticas. 

A metodologia escolhida para esta monografia, então, foi a análise comparativa entre as 

fotografias originais (não manipuladas) e as fotografias manipuladas no contexto da capa 

montada. Deste modo, a análise foi subdividida em duas grandes categorias: elementos de 

manipulação (alteração de cor e contraste, enquadramento e montagem) e elementos de produção 

de sentidos (posicionamento da imagem, posicionamento e cor dos títulos, da logo e das 

chamadas e sentidos produzidos pelas imagens).  

O capítulo da análise procede conforme o método escolhido, de modo a perceber se há 

algum acréscimo ou diminuição de informações entre as duas partes, depois da manipulação da 

imagem e do acréscimo dos títulos e chamadas.  

Para a comunidade acadêmica vinculada ao Jornalismo, e, além disso, como um terceiro 

motivo da escolha do presente tema, é relevante que exista mais um estudo sobre a produção de 

sentidos, principalmente nas fotografias de capa da revista Veja que, segundo a editora Abril – 

empresa responsável pelo semanário – ... “figura como principal veículo jornalístico na área de 

revista do país e quarta colocada no ranking internacional” (VIEIRA, 2005. p. 8). Esta pesquisa 

também tem importância pela contribuição na ampliação dos estudos sobre a questão da alteração 

de fotografias jornalísticas e os sentidos emanados dessas produções intencionais nas práticas 

jornalísticas.  

Por fim, acredita-se que os objetivos iniciais foram alcançados, e que, apesar das 

dificuldades encontradas, comuns a todos os trabalhos de monografia, houve conclusão pertinente 

frente às dúvidas iniciais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DA MANIPULAÇÃO ANALÓGICA À MANIPULAÇÃO DIGITAL DE FOTOGRAFIAS 

JORNALÍSTICAS: UMA BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 Este capítulo trará uma breve retrospectiva da história da manipulação de fotografias, 

passando pelo modo analógico até o digital e entrando na especificidade da fotografia 

jornalística. Definirá, também, o conceito de manipulação e seus processos, analógico e digital. 

 

 

2.1.1 O princípio da manipulação na fotografia jornalística 

 

 A palavra manipulação, segundo o Minidicionário de Língua Portuguesa Silveira Bueno, 

é o ato de produzir, inventar ou forjar algo. Na fotografia, chama-se manipulação toda a alteração 

que seja feita na imagem ou fotografia, aumentando ou reduzindo seu tamanho, corrigindo 

defeitos, cores, contrastes, fazendo diferentes montagens com mais fotografias ou mesmo criando 

desenhos sobre o original, entre outras possibilidades. Para Samain (2005, p. 236), manipulação 

“aponta para formas mais complexas de construção, por exemplo, recriação, colagem e 

montagem”. 

A modificação de fotografias, no entanto, não é exclusiva da modernidade e acontece 

desde antes da criação dos computadores e programas de tratamento digital de imagens. 

Conforme afirma Langford (2002, p. 309), ilustradores combinavam impressões a partir de 

negativos diferentes e faziam montagens há mais de 100 anos. Sousa (2004 b, p. 116) explica que 

esse tipo de alterações em imagens também ocorria em fotografias fotojornalísticas. O autor 

afirma: 

 

O retoque, a alteração, a supressão e a inclusão de elementos nas imagens 
fotojornalísticas foram procedimentos relativamente comuns ao longo da história. Novo 
é o fato de a manipulação digital de fotografias ser fácil e de difícil ou virtualmente 
impossível detecção por um observador que não tenha visto o acontecimento 
fotograficamente representado ou que não tenha sido advertido da manipulação 
imagética. (SOUSA a, 2004, p. 116) 
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No início da fotografia, os fotógrafos da época, a princípio, mantinham-se satisfeitos com 

os resultados obtidos e não se preocupavam com as polêmicas que questionavam se haveria 

competição com a pintura. O registro da cena que visualizavam lhes era suficiente, de início. 

Mas, em pouco tempo, os “adeptos da interpretação” começaram a fazer testes com diferentes 

estilos que se assemelhavam às pinturas da época. Buscando recriar cenas que se punham em 

frente às câmeras, fotógrafos como Oscar Rejlander e Henry Peach faziam tentativas de 

manipulação, preocupados principalmente com a perfeição das imagens e paisagens. 

(BUSSELLE, 1979, p. 34).  

Busselle (1979, p. 184-188) explica que é possível inserir efeitos especiais em fotografias 

de modo manual (ou também o chamado processo analógico), no momento do processo de 

ampliação1 em uma câmara escura. Pode-se fazer montagens, alterar a luminosidade, colocar ou 

retirar cores, alterar o enquadramento, ajustar o foco e fazer uma imagem parecer melhor ou 

tecnicamente perfeita.  

No caso da fotografia analógica, após a captura da imagem, era preciso revelá-la e ampliá-

la, para depois poder utilizá-la nos jornais e revistas. Havia, além disso, a correção das imagens 

que muitas vezes precisava ser feita e que, como as câmeras eram analógicas e as imagens 

gravadas em filme fotográfico, acontecia manualmente em câmaras escuras, para clarear ou 

escurecer partes da foto, recortar e re-enquadrar. (ZAVOINA E DAVIDSON, 2002, p. XXIV-

XXV).  

A evolução da tecnologia na atualidade trouxe vários debates dentro do ponto de vista da 

ética jornalística, mas Sousa alerta que 

 

Mesmo parte dos processos de tratamento de fotografias que hoje em dia se 
desenvolvem usando computadores – e que estão no centro de um intenso debate ético-
deontológico – foram amplamente usados nos velhos laboratórios a preto-e-branco: 
reenquadramentos, acentuação ou diminuição do contraste, variações na exposição, 
reversão da imagem, dissimulação e objetos e pessoas, etc. (SOUSA a, 2004, p.111) 

 

 Zavoina e Davidson (2002, p. 164-165) afirmam também que, no entanto, existem 

alterações que não interferem na questão ética, e que existem certos níveis de manipulação que 

podem ser feitos sem interferir no sentido da fotografia, como, por exemplo, correção do 
                                                 
1 Ampliação é o processo de se fazer uma cópia positiva em papel através de uma transparência negativa, ou seja, o filme fotográfico. Para tal, em 
um ambiente vedado de luz branca, um papel especial sensível à luminosidade recebe luz através de um ampliador, aparelho que projeta luz 
durante um tempo pré-determinado sobre o negativo, definindo a imagem da fotografia. O papel é, então, mergulhado primeiro em um químico 
revelador, posteriormente em um interruptor do processo (geralmente água) e então em um fixador da imagem. A cópia é lavada a seguir em água 
corrente durante cerca de 30min, para depois poder ser pendurada para secar em ambiente já de luz. (BUSSELLE, 1979, p.174-176) 
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contraste e luminosidade. Estas correções seriam, na verdade, “nem éticas nem anti-éticas; elas 

são meramente técnicas”2. (Tradução livre de ZAVOINA E DAVIDSON, 2002, p. 164-165). Este 

tópico, no entanto, não será abordado de maneira aprofundada neste trabalho. 

Segundo Busselle (1979, p. 34) e Kubrusly (2003, p. 82), em 1857, o fotógrafo sueco 

Oscar Rejlander, ex-pintor conhecido como um dos principais expoentes da manipulação na 

fotografia, expôs um trabalho de pseudopintura em que utilizou dezesseis modelos e trinta 

negativos para sua elaboração, combinando-os em uma fotomontagem.  

 

Conta-se que Rjlander “inventou” a técnica quando constatou, furioso, que era 
impossível focalizar ao mesmo tempo as três pessoas de um grupo que queria fotografar: 
duas damas sentadas no sofá e um cavalheiro de pé, atrás do encosto. Neste caso, teria 
sido uma limitação técnica, imposta pelos parcos recursos da época, o motivo de uma 
solução que passou a ser defendida veementemente, por outro fotógrafo da época. (...) 
Robinson se tornou o principal defensor teórico da fotomontagem. (KUBRUSLY, 2003, 
p. 83) 

 

Kubrusly (2003, p. 84) explica ainda que a montagem de diversos negativos solucionava 

alguns problemas técnicos da época, quando esse método era praticamente insuperável. Com a 

técnica do “mosaico” o fotógrafo podia controlar cada parte da imagem isoladamente, ajustar 

contraste, luz e nitidez, colocar elementos que não estavam no original e também retirar o que 

não era necessário para a composição. No entanto, as fotomontagens da época mais pareciam 

pinturas do que propriamente fotografias. (KUBRUSLY, 2003, p. 85). 

O fotógrafo Henry Prach Robinson3 inspirou-se em seu antecessor Rejlander para fazer 

fotomontagens. Ele combinava diversas chapas fotográficas, sobrepondo-as. As imagens eram, 

naquela época, afixadas em chapas, primeiro de vidro, com verniz de asfalto e uma mistura de 

óleos; revestida com prata e sensibilizada com iodeto de prata; revestida por uma solução de 

nitrato de celulose e sensibilizada com nitrato de prata, a chamada chapa úmida. Depois, em 

1871, criou-se uma chapa manipulável com gelatina para manter o brometo de prata no lugar; o 

papel de brometo rápido e as chapas de vidro associadas com filme, entre outras invenções da 

época. (BUSSELLE, 1979, p.32). 

                                                 
2 “Neither ethical nor unethical; they are merely technical” (ZAVOINA E DAVIDSON, 2002, p. 164-165) 
3 “Henry Peach Robinson seguiu os passos de Rejlander, usando diversas chapas combinadas para narrar uma história – um exemplo é Ela jamais 

declarou seu amor. Sua abordagem dogmática, exposta em um grande número de livros, estabeleceu os princípios de composição e uso da luz, em 
conformidade com a pintura do século XIV. Porém, ele foi ainda mais longe, incentivando o artificialismo em todas as áreas dessa técnica. Apesar 
do declínio da ‘fotografia criativa’ após o advento da chapa seca de gelatina, na década de 1870, Robinson continuou com os sistemas de 
combinação, mesmo depois de colaborar com o Linked Ring.” (BUSSELLE, 1979, p. 34). 
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Também o fotógrafo Robert Demachy4 manipulava suas imagens, denotando influência 

da pintura de Degas e dos impressionistas. Ele considerava que a fotografia era uma obra de arte 

se a chapa fosse bem trabalhada. Demachy utilizava-se de várias técnicas, entre elas, goma 

bicromatada e riscos sobre a placa de gelatina contida na chapa. (BUSSELLE, 1979, p. 35).  

Na época da Primeira Guerra Mundial, também vários fotógrafos tiveram que lidar com a 

censura e com os editores, que retocaram muitas imagens para impedir a visão chocante da 

Guerra. (SOUSA a, 2004, pg. 71). Segundo Sousa (2004 b, p. 21), na década de trinta do século 

XX, alguns jornais, dentre eles o New York Evening Graphic, utilizavam-se, já na época, de 

fotomontagens obscenas para aumentar as vendas nos tempos de crise.  

Uma fotomontagem anti-nazi publicada na AIZ5 em 1935, por exemplo, foi para a 

imprensa um modo de abertura e libertação em relação às funções exclusivas de testemunhar, 

atestar, documentar ou somente ilustrar. (SOUSA a, 2004, p. 63). Sabe-se, no entanto, que é 

somente por volta dos anos 80 que os fotógrafos começam a ter contato com o computador e 

utilizá-lo de modo geral para reenquadrar, escurecer ou clarear, equilibrar as cores e retocar 

fotografias. (SOUSA b, 2004, p. 26). 

Existem alguns métodos para manipular imagens de modo analógico, e um deles é a 

fotomontagem. Segundo Busselle (1979, p. 91), uma fotomontagem pode ser feita em um 

ampliador6 ou à mão.  Em uma montagem a cores feita através do ampliador, Busselle (1979, p. 

91) afirma ser necessário habilidade para ajustar o enquadramento e as exposições, e paciência 

para chegar ao equilíbrio da imagem. São utilizadas transparências, uma para cada elemento da 

montagem. Cada uma é projetada no ampliador, uma por vez, sobre uma folha de cópia do filme. 

Cada transparência precisa, além disso, ser testada individualmente em termos de cor e exposição 

antes da montagem final. (BUSSELLE, 1979, p. 91). 

No caso da montagem feita à mão, ainda segundo Busselle (1979, p. 91), também 

chamada de colagem, as imagens são encaixadas e recortadas manualmente, uma a uma. As 

imagens são recortadas com estilete no tamanho aproximado que se deseja, são umedecidas, e no 

caso de se acrescentar cores, as mesmas são aplicadas com um cotonete ou uma escova 

                                                 
4 Banqueiro e autodenominado “artista-fotógrafo”, foi um dos expoentes do Pictorialismo, movimento estético híbrido e base do fotoclubismo 
internacional, em que a fotografia era considerada uma verdadeira arte. (KOSSOY, 2001, p. 135). 
5 Arbeiter-Illustrierte-Zeitung ou AIZ era uma revista semanal ilustrada publicada entre 1924 e 1938 em Berlin e mais tarde em Praga. “A AIZ é 
considerada uma grande referência no campo do jornalismo e das artes visuais pela utilização de preceitos modernistas em um projeto gráfico e 
editorial de cunho político. Segundo o historiador Olivier Lugon, o semanário comunista, “rivalizou com os grandes títulos da imprensa burguesa, 
tanto na forma, quanto nas cifras de venda” (Lugon,1997:283)”. (PALMA, 1996, p. 117) 
6 “A função de um ampliador é fornecer luz para iluminar o negativo e uma lente para focalizá-lo sobre o papel fotográfico. (...) Duas lentes plano-
convexas, chamadas de condensador, asseguram que a luz fique paralela e seja uniforme.” (BUSSELLE, 1979, p. 176)  
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pneumática (material especial para aplicar cores), nos recortes. Depois de secarem em uma 

secadeira de base plana, lixam-se as bordas de cada parte para aperfeiçoar os encaixes da 

imagem. O verso de cada pedaço da montagem é então revestido com um papel adesivo especial 

e as partes são coladas através da montagem a seco7. As imagens resultantes desse processo 

geralmente eram refotografadas, para obter um melhor resultado final. (BUSSELLE, 1979, p. 

91). 

Existem também efeitos especiais que podem ser utilizados para adulterar fotografias. 

Segundo Busselle, 

 

Em diversas épocas da história da fotografia, puristas defenderam fervorosamente o 
completo abandono de todas essas ‘adulterações’. No entanto, ao invés de aceitar isso 
passivamente, tanto amadores quanto profissionais continuaram a descobrir efeitos 
surpreendentes. (BUSSELLE, 1979, p. 184) 
 

 Para Busselle (1979, p. 184), as primeiras técnicas utilizadas envolvem o uso de ajustes 

considerados normais na ampliação a partir de um negativo, como o uso de máscaras com 

texturas e foco suave. A partir destes, incluiu-se a criação de negativos e positivos intermediários 

sobre o filme que vai ser ampliado, além de papéis de diversos tipos e outros materiais 

especialmente sensibilizados. “Deste modo, o negativo original passa a ser considerado apenas o 

ponto de partida de uma série de etapas, cujo resultado final é uma foto. Por fim, o fotógrafo pode 

decidir-se a forjar no laboratório uma imagem pré-concebida – a montagem”. (BUSSELLE, 

1979, p. 184) 

 Sousa (2004 b, p. 30) explica que as inovações da tecnologia que foram surgindo desde a 

invenção da câmera fotográfica provocaram inúmeras vezes conflitos de todos os âmbitos, e que 

isso obrigou vários fotojornalistas a readaptarem-se constantemente quanto a novos modelos e 

convenções que surgiam a todo momento, inclusive quanto à captação da imagem e seu 

“processamento, seleção, edição e distribuição de foto-informação”. (SOUSA b, 2004, p. 30). 

Assim como a tecnologia evolui, é possível perceber a utilização dos novos recursos na mídia e 

no fotojornalismo todos os dias. A tendência é que a mídia absorva esses novos recursos, do 

mesmo modo que foi acontecendo ao longo de toda história do fotojornalismo e da fotografia. 

 

                                                 
7 “A montagem a seco inclui a inserção de uma folha de tecido especial entre a cópia e sua base e a aplicação de calor e pressão para desmanchá-
lo, e assim formar uma liga entre ambas. Embora seja possível adquirir um equipamento especial, esta técnica é bastante simples para ser 
executada com um ferro comum de passar roupa, não muito quente”. (BUSSELLE, 1979, p. 192). 
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2.1.2 A manipulação de fotografias jornalísticas na era digital 

 

A partir do momento em que se deu evolução das máquinas fotográficas e iniciou-se o uso 

de máquinas digitais, no final dos anos 80, começou-se a ter maior velocidade e eficiência no 

processo de fotografar e utilizar as imagens na imprensa, segundo afirmam Zavoina e Davidson 

(2002, p. XXIV-XXV). Deste modo, a constante evolução das mídias e dos dispositivos digitais 

como o computador e as máquinas fotográficas também têm facilitado cada vez mais o ato de 

alterar as imagens ou fotografias. Zavoina e Davidson explicam: 

 

Alguns de nós sentem que alguma coisa foi perdida, mas é claro, alguma coisa também 
foi ganha. A velocidade e precisão com que podemos aumentar o contraste, corrigir as 
cores, ou ajustar qualquer elemento na gramática do fotojornalismo modificando 
somente um pixel em um arquivo digital de imagem tornam o método digital mais 
eficiente. Como sempre no fotojornalismo, utilizado corretamente e eticamente, as 
ferramentas corretas controlam a qualidade do produto final.8 (Tradução livre). 
(ZAVOINA e DAVIDSON, 2002, p. 1). 

 

Para jornais e revistas, também a série de recursos digitais facilitou muito o tratamento 

das fotografias que precede a publicação das mesmas. Os programas diminuíram o tempo 

ocupado para correção das imagens nas câmaras escuras e aumentaram as possibilidades 

criativas, além de não precisar estar no escuro para trabalhá-las.  

Devido ao barateamento das tecnologias de imagem, houve, além disso, maior 

popularização da fotografia digital. No ano de 1989 surgiram as primeiras câmeras digitais no 

mercado, a Rollei Digital Scanback, a Fujix Digital Still Câmara e a Kodak Professional DCS, 

além do aparecimento, na mesma época, de softwares próprios para o armazenamento, 

manipulação, edição e visualização das imagens. (SOUSA a, 2004, p. 212). A qualidade da 

imagem, no entanto, era muito baixa se comparada à atualidade, e a disseminação maior das 

câmeras digitais deu-se a partir dos anos 90, quando se tornaram mais viáveis e vendáveis. 

Segundo Langford (2002, p. 114), “em pouco tempo a evolução foi fantástica, acompanhando o 

fenomenal crescimento dos computadores. De facto, as máquinas digitais básicas foram lançadas 

como periféricos de computadores por fabricantes de aparelhos electrónicos”. 

                                                 
8 “Some of us feel that something has been lost, but of course, something has also been gained. The speed and 
accuracy with which we can increase contrast, correct color, or adjust any element in the grammar of 
photojournalism by changing just one pixel on a digital image file make the digital method more efficient. As always 
in the photojournalism, used correctly and ethically, the appropriate tools control the quality of the finished product.” 
(ZAVOINA e DAVIDSON, 2002, p. 1). 
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No mesmo período, existem algumas fotografias jornalísticas que podem ser identificadas 

como as primeiras manipuladas de modo digital na imprensa: por exemplo, no ano de 1989, uma 

lata de Diet Coke*
9
 foi apagada de uma fotografia de notícias, com o argumento de que era 

publicidade; a remoção, em 1989, de uma antena de um walkie-talkie que parecia sair do rosto de 

uma atleta olímpica na revista Time
10; o deslocamento, em fevereiro de 1982, de uma pirâmide de 

Gizé11 para baixo em uma fotografia, na revista National Geographic
12, para que a fotografia 

pudesse ser colocada na capa na parte de cima; a revista Spy
13, buscando satirizar a capa de outra 

revista que colocara uma foto de Demi Moore grávida, publicou o rosto de Bruce Willis sobre o 

corpo grávido da mulher, e a TV Guide
14, por sua vez, colocou a cabeça de Opra Winfrey no 

corpo de Ann Margaret, em 1989. (SOUSA a, 2004, p. 213). Para Langford,  

 

Os computadores afectaram totalmente as nossas vidas. Para os fotógrafos, eles abriram 
novas e excitantes maneiras de <<processar digitalmente>> as imagens – retocar, 
manipular e de um modo geral, melhorar os resultados, sem a necessidade de recorrer a 
químicos ou câmaras escuras. Ligado a um scanner e a uma impressora de jacto de tinta, 
um computador pessoal permite agora obter excelentes impressões a cores ou a preto e 
branco a partir de fotografias tiradas com uma máquina normal. As imagens também 
podem ser enviadas num disco ou pela Internet. (...) Sem dúvida que a criatividade e a 
imaginação são o que mais conta na fotografia, mas seria insensato não explorar o 
potencial das mais recentes ferramentas agora disponíveis. (LANGFORD, 2002, p.284) 

 

Segundo Sousa (2004 a, p. 218), a primeira fase de inserção das tecnologias de 

manipulação de imagem digital na mídia deu-se a partir da década de oitenta, com as operações 

principais de retoque das fotografias, como a correção e separação das cores. Para o autor, devido 

às vantagens técnicas e econômicas do método de alteração das imagens, seria difícil a fotografia 

digital não se desenvolver no campo da imprensa, já que, em certos momentos, possibilita incluir 

algum valor ou idéia, além de facilitar a inclusão de legendas e do próprio arquivo de imagem nas 

diversas mídias jornalísticas. Conforme Sousa (2004 a, p. 217), essas novas tecnologias de 

                                                 
9 Coca-Cola, ocasionalmente referida como simplesmente Coca (ou por seu apelido em inglês, Coke) é um refrigerante de noz-de-cola vendido em 
136 países. Produzida pela The Coca-Cola Company, é a marca mais conhecida e vendida do mundo. Possui versão Diet. (Fonte: 
www.cocacolabrasil.com.br). 
10 Time é uma famosa revista semanal de notícias publicada nos Estados Unidos da América, que possui as diferentes edições: TIME Domestic, 
TIME Europe, TIME Asia, TIME South Pacific, TIME For Kids e LIFE.com. (Fonte: www.time.com) 
11 "As pirâmides de Gizé, em número de três, são as únicas das sete maravilhas da Antiguidade, que ainda existem. A Pirâmide de Quéops, a 
maior, tem 146 m de altura; a Quéfren, tem 143 m; e a de Miquerinos, a menor, 61 m." (FUNARI, SILVA & MARTINS, 2008, p. 24.) 
12 A revista National Geographic foi fundada em 13 de janeiro de 1888 na capital dos EUA, Washington DC, na intenção de difundir o 
conhecimento geográfico. Hoje é “uma das maiores associações científicas e educacionais do globo, que fornece uma janela para as maravilhas do 
mundo e influencia a vida de milhões de pessoas.” (Retirado do site http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/)  
13 Revista romena de fofoca. (Fonte: http://www.revista-spy.ro/) 
14 Canal de TV a cabo. (Fonte: http://www.tvguide.com/). 
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imagem já têm sido aceitas de um modo crescente pela imprensa, principalmente por trazer 

rapidez e simplificação.  

Atualmente, entre os principais processos estão, segundo Sousa (2004 a, p. 219): ajustar 

contraste e tons (é possível escurecer ou clarear as imagens ou partes dela e realçar ou atenuar o 

contraste entre claro e escuro); utilizar filtros digitais (filtros coloridos, que proporcionam efeitos 

parecidos com o dos filtros da fotografia tradicional); re-enquadrar (selecionar um novo 

enquadramento para a fotografia); destacar as imagens do fundo; criar sombras; converter 

positivos em negativos e vice-versa; corrigir e alterar cores; realçar detalhes (o chamado 

sharpening); enevoar ou esconder pequenos detalhes; realçar ou desfocar o primeiro plano e/ou o 

plano de fundo; excluir as linhas estruturais da imagem; retocar e pintar a imagem; mascarar algo 

ou alguma parte da imagem; acentuar, atenuar, introduzir e alterar texturas; simular iluminação, 

colorida ou não; alterar o ponto de vista e ângulo da imagem; misturar imagens; colocar, 

substituir e retirar pessoas e/ou objetos; inserir efeitos óticos (reflexão, difração, refração, 

transparência, etc); ampliar e reduzir; cortar e colar; inserir efeitos de travar ou escorrer 

movimentos; distorcer imagens. 

Entre os programas mais conhecidos e utilizados hoje para a manipulação de imagens, 

estão o Adobe Photoshop, o Corel Draw e o Microsoft Picture Manager, além de inúmeros outros 

programas gratuitos que é possível encontrar na Internet para download. Cada um deles permite a 

modificação de imagens e a execução de todos ou alguns processos acima citados.  

Segundo Sousa (2004 a, p. 217), essas tecnologias são flexíveis o suficiente tanto para 

registrar a realidade como para criar uma imagem, ou mesmo combinar elementos criados com os 

que foram registrados. Segundo o autor (SOUSA, 2004 a, p. 217), “por vezes, conseguem-se 

detectar as manipulações, criações e construções de imagens, mas, noutras ocasiões, a tarefa é 

difícil ou mesmo impossível”. Isto pode ser um problema, e acentuado principalmente pela 

possibilidade de edição digital das imagens, quando leitores desavisados confundem a imagem 

manipulada com uma imagem original, capturada a partir de uma cena do cotidiano. Para Sousa, 

 

Não é que o ser humano esteja desprovido de defesas contra a manipulação imagética: a 
educação, a cultura e a experiência levam as pessoas, julgamos, a não aceitar, hoje, tão 
facilmente as fotografias como representações válidas da realidade que tomam parte 
direta na sua mundivivência. Nesta matéria, há filmes que mostram como se fazem 
manipulações e fotos que se sabe terem sido manipuladas. (SOUSA, 2004 a, p. 217) 
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Sousa (2004 a, p. 218) comenta ainda que, através de um estudo feito em 1993, descobriu-

se que, entre as pessoas que viam as imagens manipuladas e sabiam da possibilidade das 

fotografias haverem sido modificadas, não havia queda de credibilidade na informação 

transmitida. Para Sousa (2004 b, p. 116), está claro que as tecnologias trazem vantagens 

incontestáveis quanto à qualidade das imagens, e sua utilização em constante crescimento indica 

que é provável a suplantação da fotografia analógica e seus processos. Isto, explica Sousa, 

possivelmente afetará as percepções de mundo, dos processos de geração de sentidos e, por 

conseqüência, da “construção social da realidade”. Acredita-se que, conforme as possibilidades 

de alteração de imagens ampliarem-se, também os conceitos da produção de sentidos e da própria 

realidade fotográfica serão amplificados e melhor estudados. 

 

2.2 CAPA DE REVISTA: A CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO E A PRODUÇÃO DE 

SENTIDOS  

 

 

Este capítulo tratará da organização da capa de uma revista jornalística, seu design e itens 

que facilitam a transmissão da informação. Também falará dos caminhos que a informação 

perpassa ao longo da construção da informação: a produção de sentidos e seus produtores.  

 

 

2.2.1 A construção da capa de uma revista jornalística 

 

A capa, segundo Barbosa e Rabaça (2001, p. 103), é o primeiro contato do consumidor 

com o produto informativo. Por este motivo, ela é utilizada para atrair a atenção, informar sobre o 

conteúdo da publicação e distinguir-se das demais capas em uma prateleira. Uma revista, ainda 

segundo Barbosa e Rabaça (2001, p. 646), é uma “publicação periódica que trata de assuntos de 

interesse geral ou relacionados a uma determinada atividade ou ramo do conhecimento (literatura, 

ciência, comércio, política etc.)”. Geralmente semanais ou mensais, as revistas jornalísticas 

seguem uma linha parecida com a dos jornais, mas o tratamento para com as notícias é mais livre 

e interpretativo. 
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Para Scalzo (2004, p. 62), uma revista precisa ter uma capa que seja atraente e que 

convença seus consumidores a comprarem-na. Por isso mesmo, ela deve conter o resumo de cada 

edição de um modo sedutor para os leitores. Segundo a autora, 

 

Não existe, porém, uma fórmula exata ou uma regra fácil para se produzir uma boa capa. 
Claro que notícias quentes e exclusivas vão sempre redundar em capas fortes e 
chamativas. Como se costuma dizer nas redações, com um certo tom de humor negro: 
“Papa morto vende, Papa vivo, não”. (SCALZO, 2004, p. 63) 

 

Scalzo (2004, p. 63) explica que não é sempre que se tem uma matéria com um “teor 

explosivo”, mas que, em qualquer situação, uma imagem atrativa e tecnicamente correta é o 

elemento que prenderá a atenção do leitor. Do mesmo modo, um logotipo também chamará o 

consumidor, principalmente se for uma revista conhecida e que inspira credibilidade, além de 

frases claras e diretas nas chamadas. A imagem da capa e a chamada principal, no entanto, 

segundo Scalzo (2004, p. 63), devem se complementar, de modo a passar uma mensagem conexa 

e lógica. 

Uma capa de revista jornalística é geralmente produzido por equipes de design, e dirigido 

por diretores de arte. No caso das revistas semanais, o nível de detalhamento gráfico não é o 

mesmo das revistas mensais. Isto se deve, principalmente, à velocidade com que a revista precisa 

ser impressa e distribuída, e é por isso que revistas como a Veja ou a Istoé possuem módulos mais 

ou menos fixos, com capas que não fogem muito de um padrão pré-definido, pois buscam 

facilitar o processo para poder manter os prazos. (SCALZO, 2004, p. 69). 

Para Collaro (2000, p.98), “o motivo da capa deve condensar o conteúdo jornalístico mais 

importante, que formará a pauta da revista”. A fotografia ou ilustração da capa, no entanto, irá 

salientar a manchete e atrair os leitores para a revista, além da manchete acompanhada de 

pequenas chamadas. Uma nova tendência, no entanto, em revistas do mercado internacional tem 

sugerido fotos principais ou ilustrações menores acompanhadas de uma manchete em caracteres 

fortes e pesados. Estas visam chocar e chamar mais a atenção dos consumidores. Segundo 

Collaro, 

 

Para finalizar, muitas revistas, quer sejam específicas ou de variedades, acreditam que o 
ideal para capas é a predominância de um título dominante, relacionado com a imagem 
que compõe a capa, acompanhada de pequenas chamadas e obedecendo a uma hierarquia 
tipológica, e ainda utilizando as áreas que mais favorecem a aplicação destes pequenos 
títulos nas fotos. Esta prática aumenta o número de compradores pelo atrativo que 
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provoca. A atração está baseada em dois estágios distintos; o primeiro olhar deve ater a 
isca (logo, imagem, chamadas), o segundo é o fundo, cuja importância é vital, aliado ao 
impacto da cor. (COLLARO, 2000, p. 99) 

 

As cores, como um fator de grande importância em uma revista jornalística, 

compreendem funções específicas, principalmente em uma capa. Elas podem, segundo 

Guimarães (2003, p. 29), “organizar, chamar a atenção, destacar, criar planos de percepção, 

hierarquizar informações, direcionar a leitura, (...) ambientar, simbolizar, conotar ou denotar”. As 

cores não só transmitem informações, logo, como são consideradas informação. Para Guimarães, 

 

Assim, considera-se a cor como informação todas as vezes em que sua aplicação 
desempenhar uma dessas funções responsáveis por organizar e hierarquizar informações 
ou lhes atribuir significado, seja sua atuação individual e autônoma ou integrada e 
dependente de outros elementos do texto visual em que foi aplicada (formas, figuras, 
texturas, textos, ou até mesmo sons e movimentos, como em produtos multimídia). 
(GUIMARÃES, 2003, p. 31) 

 

Logo, uma capa é composta, segundo Silva (1985, p. 43), através das decisões tomadas o 

ato da diagramação, que incluem as idéias que as palavras deverão representar, os elementos 

gráficos que vão ser utilizados, a importância relativa de cada idéia e dos elementos gráficos e a 

ordem com que serão apresentados. Desse modo, formam-se idéias de capa que buscam vender, 

atrair consumidores e passar determinadas informações. 

 

2.2.2 A informação em revistas jornalísticas 

 

Informação, segundo Romano (1998: 47) citado por Guimarães (2003, p. 34), vem do 

latim informatione, do verbo informare, e pode ser entendida como um “processo de formação e 

educação por meio de instruções e ensinamentos recebidos e como resultado desse processo.” 

Segundo Nascimento (2002, p. 61), a informação é a matéria-prima do jornalismo. Para a autora, 

a função do jornalista, afinal, é informar: “Envolta em ideais de neutralidade, imparcialidade, 

clareza e objetividade, a informação jornalística costuma revestir-se de uma aparência de verdade 

que possa lhe garantir a confiabilidade necessária à sua circulação, seja em qualquer veículo de 

comunicação”.  

Guimarães (2003, p. 33), citando Jürgen Trabant (1980:90-1), explica que as ações de 

informação, ou seja, o ato de informar, comum ao jornalismo, têm o intento de inspirar a 
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compreensão de algo por parte das pessoas. Espera-se, desse modo, que esses atos de informação 

sejam transformados em atos de compreensão – uma atividade geral dos processos de 

significação.  

A construção da informação em revistas, porém, acontece de um modo peculiar. Em 

primeiro lugar, a linguagem utilizada para transmitir as informações ao mesmo tempo busca 

tratar o leitor com intimidade, conquistando a afinidade deste com a revista. As notícias 

construídas para revistas, sejam elas semanais, quinzenais ou mensais, além disso, precisam ter 

mais pesquisa e conteúdo do que  aquelas construídas para jornais, por exemplo. Como o tempo 

de distância entre o fato e a informação que chega nas mãos do consumidor é mais longo, é 

preciso que a informação seja melhor trabalhada e contextualizada. (SCALZO, 2004, p. 37-42). 

No caso específico das revistas semanais, Scalzo explica: 

 

Não dá para imaginar uma revista semanal de informações que se limita a apresentar 
para o leitor, no domingo, um mero resumo do que ele já viu e reviu durante a semana. É 
sempre necessário explorar novos ângulos, buscar notícias exclusivas, ajustar o foco para 
aquilo que se deseja saber, e entender o leitor de cada publicação. Nas redações de 
jornais ou de telejornais, quando acontece um terremoto, por exemplo, tudo treme. É 
preciso correr e dar a notícia em cima da hora. Nas revistas, a redação não treme. Ou 
treme bem menos. Se for para falar do terremoto, será necessário descobrir o que 
ninguém sabe sobre ele, explicá-lo de forma diferente. (SCALZO, 2004, p. 41) 

 

A informação, além disso, pode ser transmitida através das imagens, fotografias ou 

infográficos existentes nas revistas. Deste modo, o conjunto de texto, imagem, e outros itens 

como infográficos, cuidado com as cores e disposição dos elementos nas páginas, poderá passar a 

informação desejada pela revista. (SCALZO, 2004, p. 37-42 e GUIMARÃES, 2003, p. 33-37). 

Segundo Silva (1985, p. 40), ainda, a diagramação e organização de uma página acolhe todos 

esses elementos, fazendo com que forma e conteúdo caminhem juntas, de um modo que o 

resultado final traduza a “consciência do seu valor informacional e estético”. Todos estes, logo, 

contribuem de algum modo na produção de sentidos de uma capa. 

 

2.2.3 A produção de sentidos na construção da informação 

 

Quando se transmite uma informação, intenciona-se gerar e transmitir alguma mensagem. 

Deste modo, a mensagem é produzida de modo a ter algum significado, algum sentido. Segundo 

Camocardi e Flory,  
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Todo o esforço para a produção de sentidos ocorre porque os homens desejam 
estabelecer cadeias comunicativas, seja para informar, persuadir, emocionar, seja para 
explicar, determinar, aconselhar. Porém, para que isto aconteça, torna-se necessária a 
criação de códigos lingüísticos próprios por diversos grupos humanos. “Esses códigos 
diferenciados denominam-se línguas e expressam maneiras particulares para conceber os 
significados, as formas de uso, os mecanismos de elaboração do universo das palavras. 
(CITELLI, 1994, p. 11). (CAMOCARDI E FLORY, 2003, p. 29) 

 

A produção de sentidos pode, no entanto, ocorrer de várias formas ao longo do processo 

de construção das informações. Conforme Verón (2004, p. 217), um sentido pode variar 

conforme o modo de dizer a mensagem. Por exemplo, se compararmos as frases “Maria foi ao 

médico” e “Creio que Maria foi ao médico”, na primeira o enunciador da frase evidencia certeza, 

e na segunda atribui dúvida.  

O conteúdo da mensagem é o mesmo, o que diferenciou os sentidos produzidos foi 

justamente o modo pelo qual ela foi transmitida. Segundo Verón (2004, p. 219), o sucesso ou o 

fracasso na transmissão de um sentido não se dá no conteúdo, mas no modo em que ele foi 

transmitido ou dito. Dependendo do modo de dizer e das palavras escolhidas, por exemplo, um 

sentido pode ser alterado completamente. 

 

2.2.3.1 A manipulação digital da fotografia jornalística como um processo de produção de 

sentidos 

 

A fotografia, assim como outras linguagens, busca transmitir informações e também pode 

insuflar sentidos. Sendo a informação a matéria-prima do jornalismo (NASCIMENTO, 2002, p. 

61), é possível considerar as fotografias jornalísticas “como sendo aquelas que possuem valor 

‘jornalístico’ e que são usadas para transmitir informação útil em conjunto com o texto que lhes 

está associado” (SOUSA, 2004 b, p. 10). Deste modo, conforme Fabricio, 

 

A fotografia como um meio de informar através das aparências figurativas imagéticas 
torna-se produtora de sentidos, lugar discursivo e articulador de ideologias, pois o 
discurso é sempre permeado pela identidade da mídia onde está inserido, pelas idéias e 
formatos por onde transita. Nesse contexto, a fotografia jornalística é um mecanismo de 
significação estratégico da mídia que a utiliza, produzindo discursos. (FABRICIO, 2007, 
p. 2) 
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 A produção de sentidos em uma imagem, contudo, pode dar-se de vários modos. 

Conforme explica Sousa (2004 b, p.65), além do próprio enfoque da fotografia, angulação e 

cuidados técnicos para expressar sentidos, em certas ocasiões e muito comumente em mídias 

impressas, a foto acompanhada de texto e/ou legenda pode denotar (reduzir os significados 

possíveis) ou conotar (insuflar outros sentidos).  

 

Barthesianamente, poderíamos considerar que entre os mais relevantes elementos 
potencialmente conferidores de sentido a uma mensagem fotojornalística se inscrevem o 
texto, insuflador de sentido à imagem, e os elementos que fazem parte da própria 
imagem, como a pose a presença de determinados objetos, o embelezamento da imagem 
ou dos seus elementos, a truncagem, a utilização de várias imagens, etc. Mas temos 
ainda que considerar os elementos específicos da linguagem fotográfica, como a relação 
espaço-tempo,  utilização expressiva da profundidade de campo, da travagem do 
movimento e do movimento escorrido, etc. (SOUSA, 2004 b, p.65) 

 

 Segundo Sousa (2004 b, p. 65), os efeitos gráficos no texto que complementam a 

fotografia também podem reorientar o sentido original, assim como as cores ali aplicadas e seus 

significados. “As sensações e idéias geradas serão bastante diferentes daquelas que ocorreriam se 

a fotografia fosse unicamente legendada”, afirma Sousa (2004 b, p. 65). 

O autor complementa que algumas vezes é possível, de modo proposital, até mesmo fazer 

o texto contradizer a imagem, por exemplo, na intenção de gerar um sentido cômico. Itens como 

enquadramento, plano, composição, fundo, equilíbrio ou desequilíbrio, movimento, iluminação, 

contrates, cores e fotomontagens também podem alterar facilmente o sentido original, inclusive 

propositadamente.  

 Assim, a composição de uma imagem, segundo Busselle (1979, p. 16), e “a capacidade 

para selecionar e dispor os elementos de uma fotografia depende em grande parte do ponto de 

vista do fotógrafo”. Concordando, Langford (2002, p. 25) afirma que o modo de composição 

visual das fotografias é tão importante como a qualidade técnica utilizada e a finalidade pensada 

ao registrar a imagem. 

 Langford (2002) expõe que até pouco tempo difundia-se que fotógrafos eram 

observadores imparciais e documentavam os acontecimentos exatamente como aconteciam. No 

entanto, essa é uma falsa-verdade, pois ninguém, segundo o autor, consegue ser completamente 

imparcial: 
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Fotografe-se uma manifestação por detrás de uma fila policial e poderá mostrar-se uma 
multidão ameaçadora; fotografe-se a partir de um ponto diante da multidão que se 
manifesta, e mostraremos as autoridades repressivas. Teremos um poder semelhante 
quando se fotografa, digamos, a cara de um político ou de um desportista. A expressão 
de qualquer pessoa pode mudar entre a tristeza, a alegria, o aborrecimento, preocupação, 
arrogância, etc., tudo num intervalo de poucos minutos. Fotografe-se apenas um destes 
momentos e etiquete-se com uma referência sobre qualquer evento, e não será difícil 
alterar a verdade dos factos reais. (LANGFORD, 2002, p. 25) 

 

A manipulação digital de imagens torna-se um novo modo de trabalhar a produção de 

sentidos nas fotografias jornalísticas. Além dos processos analógicos e técnicos do que permitem 

alguma manipulação de imagem já no próprio ato de fotografar, através da angulação ou do uso 

de diferentes lentes, hoje, através dos meios digitais de manipulação de fotografias facilitou-se a 

alteração que quase todos os itens em uma fotografia, além da possibilidade de modificar cores 

de cabelo ou dos olhos, apagar pedaços da imagem, misturar imagens fictícias com da realidade e 

colocar frente a frente pessoas que nunca se viram, por exemplo. (SOUSA, 2004 b, p. 116).  

Segundo Sousa (2004 a, p. 218), além das vantagens financeiras e técnicas, a manipulação 

digital pode oferecer à imagem “valor acrescentado, mesmo em termos de interpretação e análise, 

mas também porque a digitalização facilita a reescrita de legendas e o arquivo”. Do mesmo modo 

que em um texto, é possível, então, através dos meios eletrônicos específicos, produzir sentidos 

diferentes a partir de uma imagem original, criando mensagens diferentes e assim mais 

possibilidades de informação através de uma base imagética. 

 

2.2.3.2 Os produtores de sentidos das capas de revistas jornalísticas 

 

Para produzir sentidos, especificamente, em capas de revistas jornalísticas, é possível 

utilizar-se de recursos vários. O modo de diagramar é uma delas. Ao posicionar imagem, texto e 

outros elementos de uma forma ou de outra, produz-se diferentes sentidos.  

Segundo Hernandes (2006, p. 191), existem quatro leis de estratégia do plano de 

expressão de um noticiário impresso: a) Primeira Lei: dar mais ou menos espaço, na página, a 

determinado elemento, significa que ele é mais importante ou menos importante, tem mais ou 

menos valor; b) Segunda Lei: tudo o que estiver na parte superior da página tem mais 

importância do que o que estiver na parte inferior; c) Terceira Lei: o que é mais importante na 

edição deve ir na capa ou na primeira página; e d) Quarta Lei: as principais informações 

noticiosas e elementos mais impactantes devem vir sempre no começo. 
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No caso da revista semanal Veja, Hernandes (2006, p. 197) explica que existem variações 

dessas leis conforme o efeito que se quer produzir. Segundo Hernandes (2006),  

 

A revista Veja apresenta na primeira página [capa] apenas a reportagem principal e, à 
vezes, uma outra notícia em menor destaque. A página inicial do semanário não tem, 
como no jornal, a característica de ser uma síntese da própria edição. É preciso folheá-lo 
para conhecer o conteúdo. (HERNANDES, 2006, p. 197) 

 

O recurso verbal, manifestado tipograficamente, também é outro modo de produzir 

sentidos em uma capa de revista jornalística. Ele diz respeito, conforme Hernandes (2006, p. 

207), “às letras, aos tipos gráficos e às suas possibilidades de concretização, como cores, texturas, 

tamanhos que geram títulos, matérias, legendas”. De acordo com o tipo gráfico escolhido, as 

cores, os tamanhos, pode-se passar diferentes mensagens. 

Além dele, o recurso fotográfico também passa diversas mensagens, além da própria 

significação da fotografia em si, tendo sido manipulada digitalmente ou não, seu posicionamento 

e tamanho na página também significam. O recurso pictórico, na mesma linha do fotográfico, 

segundo Hernandes (2006),  

 

Abrange produtos de arte e de técnica de representar, numa superfície, formas que vão 
do figurativo ao abstrato. Inclui charges, ilustrações, quadrinhos, vinhetas, além de 
produções digitais que criam, inclusive, efeitos de terceira dimensão. (HERNANDES 
2006, p. 208) 

 

O recurso misto, por sua vez, inclui infográficos15, que, segundo Hernandes (2006, p. 

208), “apresentam um todo de sentido com base na utilização dos outros conjuntos significantes 

citados”. Por fim, os recursos diagramáticos incluem toda a organização das linhas, dos fundos, 

das caixas coloridas e da organização visual da página.  

O modo no qual que se organizam os elementos de uma página também já possibilita, por 

si, a produção de sentidos. Segundo Verón (2004, p. 221), classificar, hierarquizar, qualificar, 

quantificar, perguntar através dos títulos e modos de organizar de diferentes maneiras contribui 

para gerar sentido em uma capa. Logo, o conjunto destes vários produtores de sentidos configura 

uma capa que intenciona informar, atrair e vender. (SCALZO, 2004). 

                                                 
15 “Combinação de desenhos, fotos, gráficos, etc., para a apresentação visual dramatizada de dados e informações.” (Dicionário Aurélio citado por 
HERNANDES, 2006, p.208). 
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As cores também contribuem nesse processo. Segundo Guimarães (2003, p. 29), elas 

interferem, auxiliam e organizam, muitas vezes, em diferentes mídias – todas aquelas que 

suportem cores, sejam impressas, virtuais ou televisivas. Para Guimarães (2003),  

 

Nos textos visuais16, particularmente os do jornalismo, as cores desempenham funções 
específicas que podem ser separadas em dois grupos: um que compreende as sintaxes e 
as relações taxionômicas, cujos princípios de organização são paradigmáticos, como 
organizar, chamar a atenção, criar planos de percepção, direcionar a leitura etc., e outro 
que compreende as relações semânticas, como ambientar, simbolizar, conotar ou 
denotar. (GUIMARÃES, 2003, p. 29) 

 

Ainda para Guimarães (2003, p. 31), a cor em si é considerada como informação todas as 

vezes que desempenhar alguma dessas funções, como organizar ou hierarquizar as informações 

ou dar-lhes significados diferentes. Por exemplo, segundo Leonardo da Vinci citado por Calazans 

(2006, p. 176), existe uma simbologia cromática que diz que o branco equivale à luz, o amarelo à 

terra, o verde à água, o azul ao ar, o vermelho ao fogo e o preto às trevas. 

Já na fotografia, por exemplo, é possível listar alguns conferidores de sentido, segundo 

Sousa (2004 a, p. 65): o texto, que instila sentido à imagem, “a pose, a presença de determinados 

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

imagens, etc.”, além dos elementos que compõe a linguagem fotográfica, como movimento, 

profundidade, enquadramento, planos, composição, ângulos, relação figura-fundo, equilíbrio-

desequilíbrio, iluminação, entre outros. 

Na fotografia, os enquadramentos têm, por exemplo, suas importâncias próprias. Os 

planos gerais são, em sua essência, informativos, e servem, portanto, para situar o observador. Os 

planos de conjunto são um tipo de planos gerais mais fechados, onde é possível distinguir sem 

dificuldades a ação e seus participantes por inteiro. O plano médio relaciona os objetos (ou 

pessoas), mostrando uma visão mais “objetiva” da realidade que se apresenta. O grande plano 

foca as particularidades, as partes do todo, e são comumente mais expressivos do que 

informativos. (SOUSA, 2004 a, p. 65-68). 

Além destes planos, os ângulos também interferem nos sentidos produzidos em uma 

fotografia, como o plano normal (paralelo à superfície, visão objetiva), o plano picado (vê-se a 

imagem de cima para baixo, desvaloriza o motivo principal) e o contrapicado (vê-se a imagem de 

                                                 
16 “Para a Semiótica da Cultura, o termo texto é utilizado para designar as unidades maiores de significação, mesmo as que não são propriamente 
verbais. Utilizei aqui o termo texto visual para recortar do universo dos fenômenos produzidos com os signos aqueles que são do âmbito das 
imagens.” (GUIMARÃES, 2003, p.29). 
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baixo para cima, valoriza o motivo principal). (SOUSA, 2004 a, p. 65-68). Percebe-se que é 

possível, logo, produzir sentidos através de uma infinidade de modos, desde a fotografia até as 

cores que compõe títulos e chamadas. 

 

2.3 DA REVISTA VEJA: UM BREVE HISTÓRICO 

 

 Este capítulo tratará da revista semanal Veja, trazendo seu histórico como veículo de 

comunicação impresso e informações sobre sua composição profissional e de público. Também 

mostrará como a revista utiliza a manipulação digital de imagens em fotografias jornalísticas. 

 

2.3.1 Quem é a revista Veja? 

 

A revista Veja foi lançada ao mercado no ano de 1968. Hoje, é considerada a revista 

semanal de informação mais vendida e mais lida do Brasil, com público médio de cinco milhões 

de leitores17, além de sua tiragem ser a maior do país: cerca de um milhão e trezentos mil 

exemplares distribuídos em todo o território nacional e em algumas praças do Exterior18. 

Segundo Scalzo (2004, pg. 31), Veja foi lançada aos moldes da revista norte-americana Time, e 

lutou com dificuldade durante sete anos contra os prejuízos e a censura do governo militar.  

A primeira equipe da revista foi formada, segundo Scalzo (2004, p. 31), pelo primeiro 

curso de jornalismo da Editora Abril, tendo ocorrido com a seleção e treinamento de 100 jovens 

com formação superior e contratado cinqüenta deles ao seu término. Entre editores, editores 

executivos, editores especiais, subeditores, editores assistentes, repórteres, chefes de redação, 

correspondentes especiais, fotógrafos, coordenadores, infografistas, revisores, coordenadores, 

diretores, designers, atendimento ao leitor, colaboradores, estagiários, trainees e webmasters que 

trabalham nas várias editorias, segundo Carlos Neri (Diretor de Arte de Veja, em entrevista 

concedida por telefone e gravada no dia 18 de agosto de 2009), a revista possui atualmente cerca 

de 100 pessoas só na redação de São Paulo: há também sucursais em Belo Horizonte, Brasília, 

Porto Alegre, Rio de Janeiro e Nova York.  

As editorias fixas são várias: Brasil (notícias nacionais), Internacional (mundo), 

Economia e Negócios, Artes e Espetáculos (televisão, cinema, teatro, livros, filmes, entre outros) 

                                                 
17 Informação retirada da edição 2077 de Veja, Edição Especial 40 Anos de Setembro de 2008. 
18 Informação retirada de entrevista concedida pelo Diretor de Arte da revista Veja Carlos Neri em 18 de agosto de 2009. 
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e Geral, além de seções com notas, frases e artigos de opinião dos colunistas, abrangendo 

entretenimento, educação, serviços, informações e interpretação dos acontecimentos. Neri, em 

entrevista, afirma que 

 

A revista Veja, de um bom tempo para cá, conquistou o espaço dela. Ela é quase que 
uma instituição. Eu acho que em todo este tempo ditadura, pos-ditadura, e essa 
fidelidade com o leitor, ela passa a ser um ponto de referencia, e isso é importante. Não 
digo só na minha área, que é visual, e de como fazê-la ser entendida pelas pessoas, mas 
também pelo conteúdo. Ela é uma referencia, de um ponto de, às vezes você pode 
criticar, pode apoiar, mas ela é sempre quase que o jargão, ela é quase sempre uma 
leitura obrigatória. Eu acho que, esses anos todos, eu acho que ela conquistou isso. 

 

Na redação da revista, decidem-se as matérias de todas editorias e a capa durante as 

reuniões de pauta que acontecem às segundas-feiras. Segundo Neri, nas reuniões, cada editor 

expõe o material que têm, as matérias, reportagens e idéias, e a capa é decidida a partir disso. No 

entanto, segundo o Diretor de Arte, a capa pode mudar mesmo depois da reunião, devido aos 

assuntos novos e fatos que podem ter acontecido durante a semana que se colocam prioritários 

em relação à idéia inicial. 

No caso das capas, Neri, também criador e produtor das capas, explica que o processo de 

criação acontece da seguinte forma: primeiro, é decidido o assunto; depois, o tema escolhido é 

transformado em várias opções de layout, em que dois ou três são pré-selecionados; a partir 

destes, inicia-se a produção destas capas, com a produção ou escolha de fotografias e/ou imagens 

ou utilização de imagens de arquivo. A partir das capas prontas, o resultado é levado ao Diretor 

de Redação, quem decide qual será publicada e também dá a palavra final na publicação da 

revista. 

 

2.3.2 Manipulação digital de fotografias jornalísticas em Veja 

 

A manipulação de imagens na revista Veja iniciou cedo. Segundo Neri, o tratamento das 

imagens utilizadas na revista nos anos 1970 e 1980 era feito nas câmaras escuras. O diretor de 

arte explica que, na época, 

 

Ou você trabalhava com fotolito, que era um tipo de um acetato, cada um na sua cor, 
porque na impressão o que você tem são quatro cores, são quatro lâminas e você 
trabalhava com ilustração, a parte e combinava  as duas. E isso tudo era trabalhado 
dentro de um laboratório escuro e tal por que você estava trabalhando com material de 
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revelação. E tudo isso se fazia com retoques manuais. Agora tem o photoshop, fica mais 
fácil. 

 

Neri explica que, no início, não existiam programas de computador para tratamento de 

imagens, e por isso eram feitos basicamente retoques manuais através do uso deste método e 

principalmente da ilustração. Segundo o diretor de arte, hoje, com o recurso digital para a edição 

de fotografias, mudou a ferramenta de trabalho, mas o modo de trabalhar ainda é o mesmo. Para 

ele, a modificação de imagens seria um recurso a mais, por poder passar mensagens: 

 

Eu acho que sempre quando você tem um assunto que você não reproduz apenas como 
imagem, que não existe isso, você não consegue trabalhar apenas com imagem, eu acho 
que você tem que trabalhar com esse tipo de coisa, eu até antes da computação eu usei 
em capas. Eu sempre, em minha carreira toda, eu sempre usei caricaturas pra exprimir 
um pouco mais, quando você vai ter um tom pouco mais de caricato de personagem, eu 
sempre utilizei desses recursos, né. Se você pegar na história de Times, isso é usado 
desde a década de 60, alguma coisa assim. Então você sempre tem, é um recurso a mais 
que você tem. Se for falar de dor de cabeça, lógico que não vai ter ninguém com pregos 
na cabeça e alguém martelando nos pregos, né, então é uma imagem que você passa pra 
te dar exatamente esse sentido e essa repulsa, dar aquilo que incomoda, né, você tem um 
olhar que incomoda, você atinge o leitor por isso, né. 

 

Hoje, segundo Neri, o programa de tratamento de imagens Photoshop é o mais utilizado 

na revista Veja para melhorar fotografias e imagens. Para ele, com esse software, talvez não 

tenha havido uma grande melhora no trabalho, no entanto, é notável que se tornou mais rápido 

executar um trabalho do gênero e possibilitar que o resultado final chegue aos olhos do leitor com 

maior velocidade, se comparado aos métodos manuais. Até mesmo a cor do logotipo de Veja na 

capa pode ser trocado facilmente a cada edição, de acordo com a intenção da mensagem 

transmitida e a atenção que se quer dar a ele. 

Nas fotografias jornalísticas, o tratamento de imagens é também amplamente utilizado 

pela revista Veja. Conforme explica Neri, se a fotografia for jornalística, a modificação que é 

feita, a princípio, é só estética. Segundo ele, para uma fotografia de capa, por exemplo, é 

fundamental ter um mínimo de qualidade e nem todas as fotografias têm a qualidade desejada 

para ir à capa. Deste modo, é preciso corrigir seus defeitos e ajustar a cor, melhorar tonalidades 

de pele, fundo e outros para que possa ser utilizada. 

 Neri explica que, para a impressão, é necessário transformar o arquivo da foto de um tipo 

de cor para outro, no caso, do conjunto de cores RGB para o CMYK. Essa conversão, no entanto, 

causa modificação automática das cores do arquivo e perda de brilho, o que faz obrigatória uma 
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correção, um tratamento da imagem, ainda que leve, para que a imagem fique com suas cores 

próximas à sua idéia original. O limite, no entanto, imposto pela Veja quanto à modificação 

destas imagens, fixa-se em não modificar o sentido original da imagem. Segundo ele, o limite 

seria 

 

Exatamente não mudar os sentidos. Não mudar o sentido da imagem já é tudo. Você só 
está usando a sua aptidão estética. E você tem o posicionamento, às vezes você tem um 
posicionamento de uma chamada, né, que vai interferir; às vezes você dá um recuo na 
imagem, às vezes você completa um fundo, mas o limite é esse, é não mudar o sentido. 

 

Certos critérios, além disso, são estipulados em cada revista para a organização das 

páginas e das capas. No caso de Veja, Neri explica que existem convenções para a organização 

dos elementos e cores de capa. Segundo Neri, chamadas de frases curtas, palavras de fácil 

assimilação e fazer imagem e texto “conversarem” entre si são essenciais, embora, conforme o 

diretor de arte explica, em certas ocasiões não é necessário o texto, mas somente a imagem como 

símbolo. 

Segundo o diretor, também a modificação constante das cores da logomarca têm um 

sentido. Para Neri, é muito mais simples poder trabalhar com diversas cores do que manter 

somente uma, aproveitando-se para utilizar as cores de acordo com a informação que se deseja 

passar: pode-se fazer a logo ressaltar, esconder-se, funcionar como impacto visual, entre outros. 

Neste trabalho, logo, será constatado se esta modificação de imagens realmente segue a 

norma da Veja de não modificar o sentido, ou se foge à regra para poder transmitir mensagens 

que originalmente não estariam na fotografia jornalística, posteriormente, na análise de capas 

previamente escolhidas. 
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3 METODOLOGIA – PENSANDO O OBJETO DE ANÁLISE DE PESQUISA 

 

Este capítulo traz a metodologia escolhida a partir do objeto de análise da pesquisa, 

justificando os métodos e técnicas definidos para o presente trabalho e explicando o percurso 

metodológico traçado desde o início da pesquisa. 

 

 

Para a explicação eficaz desta metodologia de pesquisa, precisou-se dividi-la em quatro 

etapas. Na primeira, as quatro capas da Revista Veja, objeto da análise, foram escolhidas a partir 

de temáticas distintas. Isto se deve ao seguinte critério de seleção: dentre todas as capas 

existentes do semanário, desde sua primeira edição, selecionou-se todas as que continham visível 

manipulação nas que continham fotografias. Pelo fato da monografia em si ser um texto onde não 

se tem tempo para maior aprofundamento nas análises, escolheu-se apenas quatro capas, onde 

foram selecionadas aquelas que haviam sido visivelmente alteradas. 

Posteriormente, separaram-se todas as que, entre essas, eram fotografias jornalísticas, 

baseando-se no fato de que se considera jornalística “aquelas que possuem ‘valor jornalístico’ e 

que são usadas para transmitir informação útil em conjunto com o texto que lhes está associado” 

(SOUSA, 2004, p. 7). É importante recordar que se pode considerar “valor jornalístico” como “o 

que tem valor como notícia, ou seja, o que tem ‘valor-notícia’ à luz dos critérios de avaliação 

empregues consciente ou não conscientemente pelos jornalistas” (SOUSA, 2004, p. 7). 

Após esta separação, restaram 22 capas. Dentre essas, enviou-se por e-mail as imagens de 

dezesseis capas para o Diretor de Arte da revista Veja, Carlos Neri, que localizou no arquivo do 

semanário as fotografias originais que lá possuía e retornou cinco fotografias originais de quatro 

delas. 

A partir deste ponto, na segunda etapa desta metodologia, decidiu-se que será utilizada, 

para a análise das capas da revista Veja, uma análise comparativa, mais especificamente entre as 

quatro fotografias originais e suas respectivas capas com estas já alteradas e organizadas nesta 

estrutura. A análise será subdividida em duas grandes categorias: elementos de manipulação e 

elementos de produção de sentidos. Nestes, haverão subcategorias, decididas deste modo: 

elementos de manipulação – alteração de cor e contraste, enquadramento e montagem; e 
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elementos de produção de sentidos – posicionamento da imagem, posicionamento e cor dos 

títulos, do logo e das chamadas e sentidos produzidos pelas imagens.  

Assim, será analisada de modo comparativo a produção de sentidos em ambas (original e 

modificada), visando perceber se há algum acréscimo ou diminuição de informações entre as 

duas partes, depois da manipulação da imagem e do acréscimo dos títulos e chamadas. Estas 

categorias e sub-categorias foram escolhidas por permitirem visualização de possível 

manipulação de imagem e produção de sentidos e, também, para não tornar a presente pesquisa 

demasiado extensa em função do pouco tempo disponível para executar esse grau de 

aprofundamento.  

A breve análise de cada capa e suas fotografias originais será feita de modo a poder 

perceber os sentidos produzidos e fazer a comparação das fotografias puras com a manipulação 

destas junto à montagem da capa pronta. Conforme Coutinho (apud DUARTE e BARROS, 2005, 

p. 330), a análise de imagens pode ser vista, sob certa perspectiva histórica, como um tipo de 

poder “natural” de todos os seres humanos e uma das formas de comunicação mais antiga. Para 

ela, 

 

É precisamente essa capacidade das imagens de comunicar uma mensagem que constitui 
o aspecto principal de sua análise. Em outras palavras, interessa à Análise de Imagem 
compreender as mensagens visuais como produtos comunicacionais, especialmente 
aquelas inseridas em meios de comunicação de massa: fotografias impressas em jornais, 
anúncios publicitários, filmes, imagens difundidas pela televisão ou ainda disponíveis na 
internet. 

 

Deste modo, as imagens, sob o ponto de vista de produção de sentidos, serão “lidas” 

conforme sugestão Coutinho (apud DUARTE e BARROS, 2005, p. 336), a partir do 

“enquadramento, a perspectiva, a relação fundo/figura, a composição da imagem, a utilização da 

luz e cores, a relação entre os objetos representados”.  

O enquadramento, segundo Coutinho (apud DUARTE e BARROS, 2005, p. 337), permite 

perceber as intenções do autor da imagem quanto ao quê deveria ser mostrado, sua narrativa. A 

perspectiva, porque possibilita a leitura da imagem de formas distintas; a relação fundo/figura 

porque diferentes planos podem contrastar, sobrepor-se, transmitindo mensagens visuais até 

mesmo subjetivas. A composição da imagem também se faz importante à medida que pode 

definir os centros de atenção da mensagem visual; a utilização da luz e cores, por ter relação com 



35 
 

 

os objetivos e funções da imagem. A relação entre os objetos representados, além dos espaços 

livres na imagem, também podem definir sentidos e o quanto a mesma está leve ou pesada.  

Segundo Júnior (apud DUARTE e BARROS, 2005, p. 298), esta “categorização consiste 

no trabalho de classificação e reagrupamento das unidades de registro em número reduzido de 

categorias, com o objetivo de tornar inteligível a massa de dados e sua diversidade”. A presente 

técnica foi escolhida por ser mais rápida e eficaz para a análise posterior dos sentidos emanados 

das imagens como um todo. A escolha do método de análise fotográfica comparativa deve-se ao 

fato de este parecer o mais apropriado para entender as alterações das imagens e seus novos 

sentidos formulados através destas. 

 A terceira etapa do trabalho refere-se à entrevista semi-estruturada que foi feita com o 

Diretor de Arte da revista, o envolvido diretamente no processo de manipulação das fotografias e 

diagramação da capa. A fonte, que já havia colaborado enviando as fotografias originais das 

capas, foi questionada sobre os critérios para a montagem das capas e utilização de programas de 

tratamento de imagens, entre outros.  

 Este tipo de entrevista foi selecionado, sobretudo, pela amplitude que deu às respostas e às 

novas perguntas que surgiram ao longo da entrevista através da fala da fonte. Para Trivinos (apud 

DUARTE e BARROS, 2005, p. 66),  

 

A entrevista semi-estruturada, em geral, é aquela que parte de certos questionamentos 
básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 
oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do informante. 

 

Têm-se, então, o último e quarto passo: cruzar as informações obtidas nas análises e nas 

entrevistas. Essa proposta existe em vista obter uma conclusão quanto aos aspectos da 

manipulação digital das fotografias jornalísticas nas capas da revista, a produção de sentidos que 

trazem e a relação entre os sentidos produzidos antes e depois da modificação. Todo o processo 

escolhido deveu-se ao seguinte problema e sua resolução: de que modo as alterações feitas nas 

fotografias veiculadas nas capas da revista Veja contribuem para a produção de sentidos, e qual a 

influência dessas alterações na informação produzida? 

Foi utilizada também uma ampla revisão bibliográfica como base de todo o trabalho 

teórico e durante a execução deste, principalmente sobre manipulação de imagens, 

fotojornalismo, análise de imagem e produção de sentidos. Para Stumpf (apud DUARTE e 
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BARROS, 2005, p.5 3-59), “à medida que o indivíduo vai lendo sobre o assunto de seu interesse, 

começa a identificar conceitos que se relacionam até chegar a uma formulação objetiva e clara do 

problema que irá investigar”. Logo, vê-se a importância da pesquisa bibliográfica inicial 

acompanhar o trabalho desde seu início até a conclusão, de modo a facilitar a compreensão e 

elaboração das posteriores análises. 
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4 DA FOTOGRAFIA AO PRODUTO FINAL – O CASO DAS CAPAS DA REVISTA VEJA 

 

Este capítulo tratará da análise comparativa entre as capas (compostas com fotografias 

manipuladas e os outros elementos que as compõe) e as fotografias originais destas, através de 

análise da produção dos sentidos. Conforme esse encaminhamento metodológico, visa-se 

perceber se há algum acréscimo ou diminuição de informações entre as duas partes, depois da 

manipulação da imagem e do acréscimo dos títulos e chamadas.  

 

 

A análise dar-se-á a partir dos elementos de manipulação (alteração de cor e contraste, 

enquadramento e montagem) e dos elementos de produção de sentidos (posicionamento da 

imagem, posicionamento e cor dos títulos, do logo e das chamadas e sentidos produzidos nas 

capas), onde as fotografias serão “lidas” conforme enquadramento, perspectiva, relação fundo-

figura, composição, utilização de luz e cores e relação entre os objetos representados. Dessa 

forma, este processo analítico identificará a produção de sentidos construídos no corpus escolhido 

para esta pesquisa. 

 

4.1 A mudança de sentidos produzidos: a fotografia no contexto da capa finalizada X a fotografia 

original 

 

4.1.1 Capa 1 
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 Figura 1 

 Figura 2 
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Pode-se ver, na fotografia de capa da edição 1748, do ano de 2002 (figura 1), o Papa João 

Paulo II sentado, sozinho, com as mãos sobre o rosto que está voltado para baixo, em frente a um 

fundo cheio de nuvens em tons de azul claro e escuro. Sobre a fotografia, encontra-se o logo da 

revista com cor em dégradé do amarelo ao vermelho, a chamada principal em amarelo, com a 

frase “O Calvário da Igreja”, e duas chamadas secundárias, sobre o mesmo tema: uma no topo da 

página, em branco até a palavra urgente e em amarelo o restante, “João Paulo II convoca os 

cardeais dos EUA. Assunto urgente: crise de credibilidade na Igreja mais rica do mundo”, e 

abaixo da chamada principal, em branco, “No ocaso de seu pontificado, o papa enfrenta o 

problema mais doloroso de seu reinado: o escândalo dos padres pedófilos”.  

A localização de cada título e chamada, assim como a localização do logo e a escolha das 

cores, evidencia o assunto pedofilia e a pessoa “Papa”, visando atribuir mais valor de acordo com 

a ordem em que se encontram na capa. Neste caso, o sentido de tristeza ou vergonha transmitido 

pelo papa é justificado pelo assunto pedofilia que se encontra no título ao lado da imagem. 

Essa combinação de fatores como a diagramação e a imagem, assim como o texto 

escolhido para as chamadas, contribui para a construção de um discurso produtor de sentido. 

Segundo Silva (1985, p. 39), 

 

Para João Rodolfo do Prado19, o nosso tempo é caracterizado pela descoberta da 
linguagem e do discurso, e a consciência de que não há dizer natural. Em nenhum lugar 
se admite o inocente. É um tempo terrível, e tudo tem significação. Até mesmo um 
discurso gráfico. Ainda acrescenta: “O discurso gráfico é um conjunto de elementos 
visuais de um jornal, revista, livro ou tudo que é impresso. Como discurso, ele possui a 
qualidade de ser significável; para se compreender um jornal não é necessário ler. Então, 
há pelo menos duas leituras: uma gráfica e outra textual.” 

 

O título principal aparece em amarelo, destacando-se sobre um fundo mais escuro e 

informando o tema principal da edição. O contraste das letras com o fundo tempestuoso, escuro, 

corrobora para evidenciar o título e o logo da revista, que aparece em cores quentes 

possivelmente indo ao encontro da palavra calvário, já que estas são as cores do fogo, implicando 

o sentido de dor e sofrimento. Segundo Calazans (2006, p. 176),  

 

                                                 
19 João Rodolfo do Prado, “Discurso Gráfico: Constatações” – Cadernos de Jornalismo e Comunicação do Jornal do Brasil, n.º 48 (Rio de 
Janeiro, s.d.), PP. 26-28. 
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Cada cor só vai ter significado dependendo das cores ao seu redor, ou seja, se ela 
combina com o ambiente. É engano pensar que lingerie vermelha seduz sempre, pois, se 
a moça for ruiva ou muito bronzeada, o vermelho não terá contraste e sumirá, sem efeito 
nenhum! 
Tudo isso, tantas pesquisas em tantas áreas diferentes, apenas aponta um tipo de 
conclusão: a cor tem significado, mesmo que inconsciente, mesmo que subliminar. 

 

Logo, percebe-se que as cores ali escolhidas tiveram significado de sofrimento devido ao 

calor que inspiram. O canto inferior esquerdo da imagem aparece, ainda, mais iluminado do que 

o canto direito superior, onde se encontra a logomarca de Veja, provavelmente utilizando-se do 

contraste claro/escuro não só para ressaltar a palavra Veja como para sugerir luz e trevas, ou a 

entidade “iluminada” em um momento de escuridão. Isto porque, conforme Calazans (2006, 

p.176),  

 

Somente no Renascimento surgem tratados sobre arte e pintura que estudam as cores. 
Alberti, por exemplo, relaciona os quatro elementos da natureza com as cores 
(vermelho-fogo, azul-ar, verde-água, cinza-terra) e Leonardo da Vinci, em seu tratado de 
pintura, afirma que “o branco é composto por todas as cores” e propõe uma simbologia 
cromática (branco-luz, amarelo-terra, verde-água, azul-ar, vermelho-fogo, preto-trevas). 

 

A imagem do Papa, sozinho, com as mãos sobre o rosto e este voltado para baixo, pode 

transmitir os sentidos de tristeza ou vergonha, também colaborando com a chamada que sugere o 

momento crítico em que o papa João Paulo II encontrava-se ao lado da instituição da Igreja 

Católica. Pode-se supor, além disso, que o contraste de claro/escuro da fotografia da capa 

evidenciou a cena do pontífice com um sugestivo ar de preocupação. Além disso, a frase da 

chamada localizada na parte superior da capa é dividida em duas cores – branco e amarelo – 

evidenciando a segunda e atraindo maior atenção a ela neste caso: “crise de credibilidade na 

igreja mais rica do mundo”. 

Quanto à fotografia original (figura 2), ao compararmos com a capa fechada, é possível 

perceber algumas diferenças prováveis de tratamento digital de imagens. A fotografia foi 

reenquadrada para ser utilizada na capa, de modo a deixar o papa João Paulo II no canto inferior 

esquerdo, ao invés de centralizado, como estava na fotografia original, e “cortar” as flores que 

compunham a imagem – provavelmente porque as flores revelariam o ambiente em que este se 

encontrava, além de deixarem a imagem mais colorida, o que seria sinônimo de alegria, diferente 

do sentido que se percebe na capa final. O fundo, que havia atrás do pontífice e identificava uma 

ocasião religiosa, foi apagado e substituído por um anuviado do mesmo tom de azul e um azul 
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mais escuro. Sobre esta modificação, Carlos Neri (Diretor de Arte de Veja, em entrevista 

concedida por telefone e gravada no dia 18 de agosto de 2009) explica: 

 

Não, aquele fundo existia, se você pode reparar ele existia, ele só tinha o que eu chamo 
de “papagaio de pirata”, alguma coisa, alguém, lá atrás, que aparecia meio corpo. Ai eu 
não tô falando desse alguém, eu tô falando do Papa, e não é, eu não tava retratando 
aquele momento, o Papa ali, ele entrou como uma figura em sofrimento; então eu tava 
falando do Papa e do sofrimento dele. Então eu completei aquele fundo do mesmo tom 
que tava imagem, pra eu ter um lugar, um espaço de chamada. 

 

Deste modo, Neri explica que realmente utilizou-se da manipulação da fotografia para 

evidenciar algo que talvez não fosse percebido tão claramente sem este feito. Constatada a 

manipulação do fundo, também as cores escolhidas para compor a capa através das chamadas e 

do logo contribuíram para transmitir a mensagem de sofrimento, desespero e tormento. 

Provavelmente se estas alterações não houvessem sido feitas, a fotografia transmitiria um 

possível momento de oração durante uma celebração religiosa na qual o papa participava, e a 

mensagem escolhida não ficaria tão explícita. 

Quanto aos locais escolhidos para os títulos e chamadas, Neri comenta sua decisão de 

onde colocar cada um deles: 

 

Aquilo ali é fácil, por que você tem ele [o papa] virado pro lado, se não me engano, não 
me falhe a memória, ele tá pra direita, ele ta sentado virado pra direita, então tem que 
jogar ele pra esquerda. Então, qual espaço que me sobra? Só sobra o da direita, então, ali 
foi fácil. Quando você tem imagens centralizadas, aí são mais difíceis. Você tem que 
escolher pontos, né, pontos de equilíbrio. 

 

Segundo quadro de zonas de visualização da página projetado por Silva (1985, p. 49), a 

chamada superior da presente capa encontra-se em local de destaque, e o restante dos títulos 

compõe uma linha que segue a direção do olhar do leitor: de cima para baixo, da esquerda para a 

direita. A imagem colocada em uma zona considerada “morta” da capa serve de atrativo e, ao 

mesmo tempo, preenche com equilíbrio todo o espaço disponível. Até mesmo o logo da revista 

torna-se sugestivo quando forma a frase: Veja o calvário da Igreja. Pode-se contatar, portanto, 

que houve um conjunto de alterações que findaram por manipular, ou modificar, o sentido da 

fotografia pura. 
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4.1.2 Capa 2 

 

 Figura 3 

 Figura 4 
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A capa de Veja edição 1870 (figura 3), do ano de 2004, a princípio, é chocante por expor 

não só a morte explicitamente, mas uma criança morta. A capa traz a fotografia de uma mulher, 

em expressão mista de dor, desespero e angústia, acariciando o cadáver de uma criança. A 

imagem em tons frios e carregada de preto transmite o sentimento de luto frente à situação 

exposta. Segundo Newton (2006, p. 189), o preto sugere “noite, sujeira, carvão, enterro, medo, 

morte, maldição, pessimismo, negação, tristeza, opressão, dor, etc”.  

Além da imagem, também a logomarca da revista foi “pintada” de cinza, uma cor escura, 

ressaltando-se do fundo apenas devido ao contorno branco. Esta estratégia pode ter sido utilizada 

para transmitir sentimento de tristeza ou simplesmente por “casar” visualmente com o tema da 

capa. No centro, à esquerda, encontra-se o título principal, escrito em branco, de modo similar à 

escrita dos nomes em túmulos, e com a frase dividida por um traço de cor vermelha: “Beslan, 

Rússia – 3 de setembro de 2004”.  

Mais abaixo, também em branco, a legenda da imagem contextualiza a cena e explica que 

as “personagens” são mãe e filha: “Uma mãe russa acaricia o rosto da filha morta no ataque de 

terroristas chechenos e árabes que matou mais de duzentas pessoas”. O fundo escuro da imagem 

que envolve as duas figuras ressalta o contexto dramático. A capa em si é escura como um todo, 

como um ambiente de luto. Relembrando que, segundo Leonardo da Vinci citado por Calazans 

(2006, p. 176), a cor preta é sinônima de trevas. 

A imagem encontra-se, segundo Silva (1985, p. 49), ocupando o centro real e a zona 

secundária de visualização da página, locais de atenção imediata do leitor, além de parte de uma 

das zonas mortas da página, provavelmente visando ocupar bem todas as partes da capa. Uma 

“etiqueta” esverdeada de uma promoção da editora Abril foi estrategicamente colocada sobre a 

parte de cima da imagem da mãe e da filha, possivelmente para que esta fosse vista pelo leitor 

mais facilmente. De certo modo, este feito contrasta com a cena apresentada na capa. Também a 

cabeça da mulher foi recortada para ficar sobre a logomarca da revista, que pode ter sido 

estratégia para chamar a atenção para a imagem ou simplesmente para ficar visualmente mais 

atrativo. 

Na comparação com a fotografia original (figura 4), é possível perceber que as cores 

foram ajustadas: há um suave, mas visível, ajuste do tom das peles e da luminosidade da imagem, 

o verde da grama está mais esverdeado e vivo e possivelmente houve correção dos contrastes, 

pela diferença que se nota.  
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A fotografia, além disso, foi re-enquadrada de modo a assentar melhor na capa da forma 

que o editor desejava: deixando a imagem principal (mãe e filha) mais abaixo e à direita. Para tal, 

é possível basear-se no entendimento de que cada diferente plano fotográfico colabora para um 

diferente sentido. Segundo Sousa (2004 a, p. 67), um enquadramento pode desenvolver-se em 

diferentes planos (planos gerais, planos de conjunto, plano médio – mais aberto ou mais fechado, 

grande plano, plano normal, pano picado e plano contrapicado). No caso desta capa, apesar do re-

enquadramento, este não variou, mantendo-se em plano conjunto, que é definido, conforme 

Sousa (2004 a, p.68) como “planos gerais mais fechados, onde se distinguem os intervenientes da 

ação e a própria ação com facilidade e por inteiro”.  

No entanto, como a fotografia original possui grama e pedaço da maca cortadas pelo 

enquadramento do fotógrafo, e, na capa, é possível ver um espaço maior de grama e maca se 

comparados à fotografia original, deduz-se que houve utilização de ferramenta de manipulação 

digital para copiar e estampar estes itens por um espaço maior na capa, “maquiando”, assim, um 

provável vazio que ficaria no local se fosse utilizado somente a fotografia pura. Caso não fosse 

feito, possivelmente não haveria fotografia suficiente para cobrir todo o espaço da capa. 

Além disso, é possível perceber, na comparação, um apagamento da cena atrás das 

“personagens” principais da fotografia, pernas e pés de pessoas que também se encontravam no 

local, e substituição destes por um fundo escuro, preto. O que é possível sentir, com isso, é uma 

situação de tristeza, de drama, provavelmente potencializado pela cor preta que envolve a 

situação trágica da mãe com a filha morta. No local de transição deste apagamento para a grama, 

também, pode-se ver que foi estrategicamente colocada a chamada principal, de modo que é mais 

difícil ver, à primeira olhada, que havia outra cena atrás da principal. 

O diretor de arte de Veja, Neri, explica por que modificou deste modo a fotografia e o que 

quis passar com tais modificações: 

 

Porque aquela idéia da Pietá, ela veio, ela era clara; ela vinha assim, numa força muito 
grande; qualquer coisa, qualquer barulho - que eu chamo de barulho - que fique no 
fundo, que fique brigando na cena, pra mim não interessava. Era aquela mulher e aquela 
criança, aquele gesto, aquela dor, e foi isso que foi passado pro leitor. Então aquele 
momento que o fotógrafo viu tá reproduzido na capa, ele não viu os pés das pessoas lá 
atrás que estavam enfileirados, ele viu o gesto daquela mãe, então é isso que foi passado. 

 

Novamente, com isto, pode-se deduzir que houve modificação do sentido original da 

fotografia pura para a capa pronta. Há a sobreposição, ainda, da cabeça da mãe ao logo de Veja, 
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que pode ter sido também em vista de priorizar a mensagem que a imagem transmitia, do gesto 

da mãe frente à filha morta, de luto, dor e de sofrimento. Segundo Prado citado por Silva (1985, 

p. 39), o discurso gráfico é mesmo fundamentalmente subliminar. É possível notar, além disso, 

que até mesmo a legenda da fotografia foi colocada em um ponto estratégico para não interferir 

na mensagem imagética e na composição da cena. 
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4.1.3 Capa 3 

 

 Figura 5 

  

Figura 6         Figura 7 
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A capa da revista Veja edição 1909, do ano de 2005 (figura 5), faz parte de uma categoria 

diferenciada dentro da manipulação de imagens. A capa traz, além da modificação das fotografias 

em si, uma montagem, também chamada de truncagem, com imagens trabalhadas em um 

programa de tratamento digital.  

A capa traz, sobre um fundo vermelho, uma série de blocos brancos um à frente do outro, 

de modo a aparentar que um está caindo e conseqüentemente derrubando os subseqüentes. Nos 

primeiros dois, há a fotografia de parte do rosto de Roberto Jefferson, na época presidente do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e uma fotografia de Delúbio Soares, à época tesoureiro do 

Partido dos Trabalhadores (PT). A imagem de Delúbio Soares está refletida na borda do bloco 

que contém a imagem de Roberto Jefferson, e há também um escurecimento de parte do segundo 

bloco, provavelmente em busca de simbolizar uma sombra entre estes. 

Ainda sobre os blocos da capa, é possível perceber um efeito logo acima destes de várias 

marcas da parte superior dos dois primeiros, provavelmente simbolizando a queda destes. Nas 

bordas da capa e abaixo dos blocos pode-se ver um escurecimento destas áreas; a parte inferior 

podendo simbolizar sombra ou “chão” e a parte superior concedendo à cena um efeito de 

profundidade. Também sobre os últimos blocos é possível perceber uma névoa avermelhada, 

contribuindo com este último sentido. 

A logomarca de Veja encontra-se no local costumeiro, acima e à direita, porém na cor 

amarela. A chamada principal (e única da capa) questiona: “Quem mais?” em branco e em 

tamanho grande, em caixa alta, destacando-se ao lado dos blocos e saindo do meio destes. Uma 

explicação para o título segue baixo deste, também em branco, mas em tamanho menor e no 

canto direito inferior: “Com uma CPI instalada e outra a caminho, a pergunta agora é qual será o 

rosto do próximo escândalo”. No canto esquerdo inferior a legenda das fotografias da capa 

explica: “Roberto Jefferson, presidente do PTB, e Delúbio Soares, tesoureiro do PT”. 

Pelo contexto, consegue-se perceber que se trata, nesta capa, de peças de dominó 

enfileiradas e sendo derrubadas umas pelas outras. O que parece mantê-las, ainda que por pouco 

tempo, em pé, é o questionamento “Quem mais?” que se encontra atrás das duas primeiras peças.  

Na primeira peça, a fotografia de Roberto Jefferson aparece cortada, deixando à mostra 

apenas um olho com uma sobrancelha ressaltada, como que de susto, e um pedaço da boca. O 

sentido desta pode ter sido de mostrar um suposto susto de Jefferson ao ser “desvendado”, que o 

fez erguer as sobrancelhas e cair.  
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Logo atrás, também inclinado e em situação de quase queda, supostamente sendo 

derrubado por Jefferson, Delúbio Soares aparenta uma imagem quase apática e imóvel. Seu 

reflexo é visto na lateral da peça da frente, e há um escurecimento de parte da imagem que 

aparenta ser uma sombra. Percebe-se ainda que a imagem de Delúbio encontra-se centralizada na 

capa e, segundo o quadro de zonas de visualização da página projetado por Silva (1985, p. 49), 

este é um dos locais de maior atenção. 

Neste caso, há duas fotografias originais que compuseram uma capa. Trata-se de uma 

montagem das duas que foi feita através de programas de tratamento digital de imagens.  

Na primeira fotografia, pode-se perceber que a fotografia original sofreu re-

enquadramento. Além de aproximar mais a imagem do rosto de Jefferson, houve um corte 

diagonal da ponta direita do queixo até o início do olho esquerdo, além de inclinar toda a imagem 

para a direita, um dos recursos disponíveis em programas de tratamento digital de imagem. Além 

disso, é possível ver que havia um gravador na fotografia original e que, mesmo com a foto sendo 

cortada, do modo que foi re-enquadrada, não haveria meios de apagá-lo daquele local se não por 

utilização de ferramenta de manipulação digital de imagem. Isto pode ter sido feito em função de 

dar mais ênfase ao rosto do ex-presidente do PTB. 

Na segunda imagem é possível notar que houve re-enquadramento da fotografia, de modo 

a estreitar a imagem provavelmente para que coubesse na peça além de inclinar a mesma para o 

lado direito. É de se atentar, no entanto, que aparentemente houve o cuidado para não “cortar” o 

símbolo do partido de Delúbio, cuja cor combinou com o fundo da capa, também vermelho. 

Pode-se perceber, além disso, que houve correção das cores, do contraste e da luminosidade da 

fotografia – provavelmente para melhorar a qualidade da imagem para a impressão na capa –, 

além do escurecimento de uma parte que se queria sugerir uma sombra e do acréscimo de marcas 

na parte superior sugerindo a queda da peça da frente, de modo a deixar a imagem com aparência 

de peça de dominó. Há ainda um fragmento desta fotografia encaixada na lateral da peça da 

frente, quase completamente apagada, dando a sensação de que esta seria reflexo da peça de trás. 

Concordando com a análise, o diretor de arte da Veja, Carlos Neri, explica o sentido que 

quis dar à capa quando fez as alterações nas imagens e a montagem com elas: 

 

Eu acho que ali foi uma seqüência, uma seqüência de gente caindo, que era Delúbio, que 
era Roberto Jefferson, José Dirceu... E foi uma seqüência. A gente tava com uma lista 
então que chegou a quarenta, se não engano, em uma outra capa. Foi uma seqüência, 
tinha mais gente envolvida, eu acho que a gente quis passar isso e conseguiu. 
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É possível intuir, com isso, que sem as modificações possibilitadas por programas de 

edição de imagens, mais uma vez, o sentido do “dominó” não seria transmitido, uma vez que: 1) 

a fotografia original de Roberto Jefferson traz o sentido de que ele está intrigado com algo, e que 

está dando uma entrevista e possivelmente respondendo a um questionamento; e 2) a fotografia 

original de Delúbio Soares passa o sentido de que ele está prestando atenção a algo, em uma 

expressão quase apática, um tanto sonolenta; mas nenhuma delas indica referência a um “efeito 

dominó”. Logo, o conjunto das alterações pode ter modificado o sentido das fotografias originais. 
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4.1.4 Capa 4 

 

 Figura 8 

 Figura 9 
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A capa da edição 2069 do ano de 2008 (figura 8), dentre as quatro analisadas, é a única 

que contém chamadas de outros temas, ainda que em um espaço menor em comparação ao tema 

principal. A edição traz na capa uma foto do banqueiro Daniel Dantas com a boca em estilo 

marionete, derivado de montagem, e com uma etiqueta de “puxe” embaixo do queixo, também 

efeito de manipulação digital de imagem.  

Nesta capa, a logo de Veja está na cor lilás, combinando com a camisa do banqueiro, e 

exatamente sobre a testa dele, como que estampando um “olhe isso!” ou um “veja só!”. Na 

chamada principal, a frase “Fala, Dantas!” está em caixa alta e na cor amarela, com a primeira 

palavra em tamanho maior, de modo a indicar uma expressão de ordem. A frase que segue abaixo 

da chamada principal é a seguinte: “20 escândalos dos governos FHC e Lula que o banqueiro 

preso e solto, preso e solto, pode esclarecer”, com o número “20” em destaque, em tamanho 

maior e na cor laranja. A chamada complementa a fotomontagem, ordenando a Dantas que “fale”. 

Em uma faixa acima do logo, estão outras três chamadas menores: com fundo laranja, a 

primeira tem a foto do presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad, e ao lado as frases “Oriente 

Médio” em caixa alta e em vermelho, e “Os riscos de uma guerra contra o Irã” em preto. A cor 

laranja ressaltou a chamada, ao mesmo tempo em que a cor vermelha imprimiu o sentido de algo 

em combustão, como uma guerra, e a cor preta definiu seriedade ao assunto. Lembrando que 

segundo Alberto, citado por Calazan (2006, p. 176), vermelho relaciona-se com fogo em 

significado e simbologia, assim como preto lembra trevas.  

Ao lado, no meio da faixa, a segunda chamada encontra-se sobre um fundo preto, com o 

título “Educação” em caixa alta e em laranja, definindo o assunto, e a frase “O lado bom da ‘fuga 

dos cérebros’” em branco, como para definir um assunto mais leve em comparação aos outros. 

Uma fotografia de um homem de terno segurando uma imitação de um cérebro complementa a 

chamada, ainda sobre o fundo preto. 

A terceira chamada encontra-se sobre o mesmo fundo laranja da primeira, encerrando a 

faixa acima da logo de Veja, e traz mais uma notícia negativa. Em vermelho, o tema “Caos 

Aéreo” encontra-se em caixa alta, e, abaixo, a frase “Pouco mudou um ano depois do acidente da 

TAM” em preto, indica novamente a seriedade e o peso do assunto. A fotografia de uma das asas 

do avião onde se encontra escrito “TAM” e fogo ao fundo complementam a chamada, remetendo 

ao acidente. 
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A imagem principal ocupa praticamente toda a capa, deixando apenas um espaço mínimo 

à direita e um espaço maior à esquerda do fundo atrás de Dantas. Pensa-se que isto pode ser 

devido à importância do tema na revista e para chamar a atenção pelo tamanho da imagem. A 

chamada principal encontra-se no canto esquerdo da capa, sobre o ombro do banqueiro, 

reforçando ainda mais a ordem “Fala” por estar próxima à boca deste.  

Em comparação com a fotografia original (figura 9), a primeira diferença que é possível 

perceber é o re-enquadramento da foto principal para a utilização desta na capa. O recorte 

aproximou mais o rosto de Dantas, além de deixá-lo mais à direita. É possível notar que houve 

mudança de plano médio para primeiro plano (SOUSA, 2004 a). Como o rosto do banqueiro 

ocupa a posição central da página, todas as atenções, no momento em que o leitor vê a capa, se 

direcionam para ele, focalizando-o como assunto principal. 

A segunda diferença nítida é o apagamento da haste dos óculos que o banqueiro segurava 

em direção à boca, possivelmente porque estes encobriam parte do queixo, e o recorte desta 

deslocando-a, juntamente com o queixo, para baixo, deixando-o visualmente parecido com uma 

marionete. Houve também a reconstrução dos lábios e a inclusão de dentes, além da colocação de 

uma etiqueta onde se lê “puxe”. Pode-se perceber, além disso, pelo brilho nos olhos de Dantas 

que não está tão nítido na fotografia pura, que houve correção da luminosidade e do contraste, e 

também correção da cor, a julgar pela pele do banqueiro que na foto original encontra-se mais 

amarelada.  

Pensa-se que as cores escolhidas para a capa foram tão somente para atrair a atenção do 

leitor, sem nenhum outro sentido significativo. O deslocamento do queixo, no entanto, poderia 

possuir os seguintes sentidos: pode-se supor que alguém movimenta as palavras de Dantas, ou as 

ordena; ou, visto que o banqueiro não havia respondido significativamente às perguntas feitas a 

ele, Veja optou por mostrar como seria fácil fazer Dantas falar: instalando um mecanismo de 

“puxe” em sua boca. 

Concordando com isso, Neri afirma em entrevista suas intenções quanto à tal 

modificação: 

 

Você tem certas situações em que tem que trabalhar com conceito, aí eu to deixando de 
lado o fotojornalismo e estou trabalhando com o conceito. Então eu teria o “FALA 
Dantas”, que não sei se você lembra na época, o “não sei, não sei, não sei”, ahmm, “não, 
não, não” ou alguma coisa parecida, numa audiência ali da CPI; e o “Fala Dantas” 
resume exatamente isso né, que você deixa a boca dele, né, numa expressão de 
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marionete; ou seja, tinha até uma filipeta assim escrito “puxe” pra ele falar e aí você 
trabalha com conceito, né. 

 

De todo modo, é possível perceber que, mais uma vez, o sentido original da fotografia foi 

alterado através da manipulação digital de imagens associado à montagem da capa, que já agrega 

outros significados, aperfeiçoa ou modifica os sentidos já existentes. Se houvesse sido utilizada 

somente a fotografia pura, onde Dantas encontra-se com ar pensativo ou simplesmente sério, 

provavelmente o sentido de marionete ou de que alguém decidiria o que ele pode ou não falar não 

seria transmitido com a mesma eficácia.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho monográfico se propôs a pesquisar e analisar as modificações de imagem 

possibilitadas pelos meios digitais e as alterações de sentido produzidas através destas. O 

presente tema buscou entender os processos de modificação da imagem nas capas da revista Veja, 

de modo a perceber se existia alguma modificação do sentido produzido da fotografia sem 

alteração para a fotografia modificada na capa e no contexto desta. Foi possível considerar, e 

concluir, através deste, que as produções de sentidos são realmente afetadas e os sentidos são 

alterados através da modificação digital de uma fotografia jornalística. 

As maiores dificuldades encontradas, inicialmente, para a produção deste trabalho, foram 

as de encontrar os conceitos para as palavras-chave. Por vezes, não havia um conceito formado, e 

em outras, autores se contradiziam. No entanto, foi possível desenvolver o trabalho devido à 

persistência na procura das bibliografias que auxiliaram a composição deste. Pensa-se que o 

trabalho é relevante tanto à academia quanto aos que trabalham diretamente com edição de arte e 

fotojornalismo, à medida que aprofunda os conhecimentos do que se produz dentro do jornalismo 

além das fotografias jornalísticas “puras”, ou seja, sem qualquer manipulação. 

A partir do capítulo primeiro, onde se discorreu sobre o princípio da manipulação na 

fotografia e na fotografia jornalística, pôde-se compreender um conceito importante e também 

muito diversificado – isto é, que não é uno, e vários autores o conceituam de formas diferentes: 

manipulação. Manipulação é toda aquela alteração feita ou fabricada na imagem, que contempla 

desde a correção das cores e re-enquadramento de uma fotografia até uma montagem feita com 

ela, categoria à parte, mas não menos importante. 

Também, neste capítulo, discorreu-se sobre a manipulação digital de imagens e, 

principalmente, de fotografias jornalísticas. Constatou-se que, principalmente devido ao 

crescimento e barateamento das novas tecnologias, estas começaram a ser amplamente utilizadas 

até mesmo na mídia, como foi o caso da fotografia digital e dos programas de tratamento digital 

de imagem, muito provavelmente um em conseqüência do outro. 

Este primeiro capítulo possibilitou uma grande base de conhecimentos que foi ampliando-

se conforme a pesquisa se desenvolvia. Pode-se considerar que foi essencial principalmente como 

base para o trabalho no capítulo das análises e durante a entrevista semi-estruturada, com o 
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Diretor de Arte da revista Veja, Carlos Neri, que foi feita por telefone e gravada para posterior 

decupagem e utilização no trabalho. 

O capítulo segundo traz a construção de uma capa de revista jornalística e a produção de 

sentidos implícita nesta. Além disso, discorreu-se sobre os caminhos que a informação perpassa 

ao longo da construção da informação – a produção de sentidos em si e seus produtores. 

Neste capítulo, foram definidos os construtores da informação em uma capa, como o 

texto, a imagem ou a fotografia e outros itens, como infográficos, seleção das cores e disposição 

dos elementos. Estudou-se, neste ponto, o modo como se dá a produção de sentidos ao longo da 

construção da informação e de que modo a manipulação digital da fotografia jornalística 

contribui nesse processo. Foi através da pesquisa feita para este tópico que se ampliou o 

embasamento necessário principalmente para a análise posterior das capas e das fotografias no 

capítulo quarto. 

O terceiro capítulo trata fundamentalmente da revista Veja. Buscou-se definir, neste 

tópico, “quem” exatamente é o famoso semanário que atinge mais de cinco milhões de leitores. 

Fala-se sobre a equipe, as editorias e, o mais relevante para este trabalho: como a revista procede 

quanto às manipulações de imagens tão freqüentes em suas capas, e, principalmente, qual sua 

posição quanto às fotografias jornalísticas alteradas. 

Pensa-se que este foi um capítulo muito importante para a pesquisa, principalmente por 

causa da entrevista feita com o Diretor de Arte. Houve vários esclarecimentos sobre o modo de 

trabalhar e como foram feitas algumas alterações e, embora algumas respostas tenham contradito 

a conclusão final deste trabalho, é provável que sem esta, a presente monografia estaria 

imensamente incompleta. Assim como no jornalismo é preciso ouvir sempre os dois lados da 

história, como afirmam vários autores. Também na academia este preceito é verdadeiro. 

O quarto capítulo, referente à metodologia de pesquisa, discorreu sobre os caminhos 

escolhidos para este trabalho final de graduação. Os métodos e as técnicas selecionadas 

modificaram-se completamente a primeira idéia de tema e percursos. Acredita-se que o método 

de análise comparativa das fotografias originais com as manipuladas já nas capas, juntamente 

com outros elementos formadores de sentido (tais como cor, organização da página e outros 

citados na análise e no referencial teórico) foi pertinente para a questão-problema que se 

apresentou.  
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O quinto e último capítulo, referente às análises das capas edições número 1748, 1870, 

1909 e 2069, deu-se conforme a metodologia. Acredita-se que as análises foram válidas, à 

medida que confirmaram as dúvidas iniciais e se haveria influência das modificações digitais no 

sentido de uma fotografia jornalística. Pôde-se perceber, no entanto, que não somente as 

modificações interferem, como, além disso, a própria organização (diagramação) de uma página e 

escolha de elementos também auxilia na produção dos sentidos. 

Pondera-se, após a análise e toda a revisão bibliográfica feita, que a revista Veja expõe 

suas opiniões, indiretamente, até mesmo na capa de suas edições. E que, além disso, 

provavelmente não é a única a utilizar-se destes recursos de produção de sentidos disponíveis 

através das tecnologias digitais atuais. Conforme vários autores já refletiram sobre o assunto, não 

existe realmente uma imparcialidade total no jornalismo. Como ser humano, o jornalista acaba 

por deixar suas marcas e opiniões de modo implícito e, muitas vezes, até mesmo 

inconscientemente. De todo modo, fica claro que as novas ferramentas e processos digitais 

vieram para colaborar imensamente com esse processo. 

Pensa-se, inclusive, que apesar do editor de arte de Veja ter exposto durante a entrevista 

que os limites de modificação de uma fotografia jornalística, na revista Veja, são aquelas 

alterações que não modificarem o sentido original da imagem, as alterações de sentido, de fato, 

acontecem. Por mínimas que sejam as modificações, elas já contribuem para transmitir uma 

informação adicional ou alterada: uma pequena modificação da cor, realçando tons ou contrastes, 

já valoriza mais uma ou outra parte da imagem e uma determinada informação em uma 

fotografia. 

Percebe-se, após a análise e a pesquisa realizadas neste trabalho, que cada 

enquadramento, cada cor, tom e modificação podem criar um sentido novo, ter um significado 

diferente, e compor uma mensagem nova a partir de uma fotografia pura (sem modificações). É 

possível entender que, hoje, os meios digitais de tratamento e modificação de uma imagem 

tenham facilitado esse processo, e ampliado os horizontes criativos dos jornalistas que trabalham 

diretamente com imagens. Além da mensagem proposta já no processo de captura de uma 

fotografia, estes conseguem incluir, através dos meios digitais, informações essenciais para uma 

determinada matéria ou tema que não estavam lá originalmente. 

Algumas pequenas diferenças já são percebidas, hoje, com o uso dos programas de 

tratamento digital de imagem. Em algumas publicações, jornais e revistas, as fotografias não 
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colocam mais o nome de seus fotógrafos como “Fotografia: (autor)”, mas como “Imagem: 

(autor)”, já que esta última permite avisar ou antecipar ao leitor que se trata de uma fotografia 

tratada ou alterada. Acredita-se que as questões éticas da modificação de imagem sempre gerarão 

questionamentos e discussões, mas, com essas pequenas modificações de comportamento em 

relação às novas tecnologias – em constante crescimento –, em pouco tempo estas dúvidas 

cessarão e os meios digitais tenderão a conquistar mais apreciadores e adeptos. 

Concluindo, considera-se que este tema possibilita ainda novas discussões e estudos, 

talvez não com o mesmo objeto, mas sobre a manipulação digital de imagens e seus vários 

âmbitos e possibilidades. Ainda que não tenha sido possível neste trabalho de pesquisa 

aprofundar o tema por questão de, principalmente, pouco tempo, pensa-se que poderia ser um 

assunto a ser melhor estudado em situações futuras.  

Mesmo na própria revista Veja, após este trabalho, pôde-se perceber que a elaboração de 

capas deste mesmo padrão, com fotografias jornalísticas modificadas digitalmente, continua. É 

possível que a tendência seja os programas seguirem evoluindo nas suas tecnologias, e, com isso, 

também as modificações fiquem mais realistas e menos perceptíveis. Conforme isso for 

acontecendo, certamente surgirão também mais estudos, teses e pensamentos diversos sobre o 

assunto. 
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ANEXOS 

 

 

 

ENTREVISTA COM O DIRETOR DE ARTE DA REVISTA VEJA CARLOS NERI 

CONCEDIDA POR TELEFONE E GRAVADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2009. 

 

QUEM É A REVISTA VEJA? DE QUEM ELA É COMPOSTA? 

 

Você diz a composição, o publico que atinge? A revista VEJA, de um bom tempo para cá, 

ela conquistou o espaço dela. Ela é quase que uma instituição. Eu acho que todo este tempo 

ditadura, pós-ditadura, e essa fidelidade com o leitor, ela passa a ser um ponto de referência, e 

isso é importante. Não digo só na minha área, que é visual, e de como fazê-la ser entendida pelas 

pessoas, mas também pelo conteúdo. Ela é uma referencia, de um ponto de, às vezes você pode 

criticar, pode apoiar, mas ela é sempre quase que o jargão, ela é quase sempre uma leitura 

obrigatória. Eu acho que esses anos todos, eu acho que eu ela conquistou isso. 

 

HÁ QUANTOS ANOS A REVISTA VEJA ESTÁ NO MERCADO? 

 Há 41 anos. 

 

QUAL SERIA A TIRAGEM DA REVISTA E QUAIS OS LOCAIS EM QUE ELA É 

DISTRIBUIDA? 

 

É o Brasil todo e algumas praças do exterior. Mas a tiragem é de um milhão e trezentos, 

um milhão e quatrocentos mil. 

 

QUAIS SERIAM SEUS PROFISSIONAIS E EDITORIAS, E QUAIS AS FUNÇÕES 

EXERCIDAS PELOS PROFISSIONAIS DENTRO DA REVISTA? 

 



63 
 

 

Bom, ela tem todas as editorias: que é Brasil, internacional, ciência, saúde, economia, tem 

geral, moda, entretenimento, e são varias né. Nos somos na redação aqui quase 100 pessoas. 

 

QUEM DECIDE O QUÊ NA REVISTA? COMO SÃO DECIDIDAS AS MATÉRIAS 

DAS CAPAS E POR QUE SÃO DECIDIDAS DA FORMA QUE SÃO DECIDIDAS? 

 

Bom, em primeiro lugar, você tem uma reunião de pauta, cada editor expõe seu material, 

você tem uma matéria e depois a gente decide a capa nessa reunião. E nem sempre essa capa que 

é decidida na reunião de pauta, que é feita na segunda-feira, chega no final de semana, são 

assuntos novos, você tem algum fato que aconteceu , ou então, daquela matéria que já tava 

prevista que é uma matéria mais fria. 

 

 E QUANTO ÀS FOTOGRAFIAS, TODAS ESSAS FOTOGRAFIAS SÃO TRATADAS 

ANTES DE SEREM VEICULADAS, TODAS ELAS SÃO MODIFICADAS, 

TRABALHADAS? 

 

Não, não... você tem diferentes classes para você tratar, você tem uma imagem de still, 

por exemplo, uma foto de estúdio que você pode chegar ao ponto de você usar  retoques, você 

usar ferramentas do photoshop pra você trabalhar. Agora, você tem uma foto jornalística que ela 

tem que te dar dentro da resolução que a revista precisa, dar o que o fotógrafo captou, então 

várias vezes eu já usei fotos que, por exemplo, um caso que não sei se você lembra do Beslan, 

que foi o massacre em uma escola na Rússia, e ali a gente usou, lógico que entre centenas  

imagens a gente usou uma né, e essa uma , nós, eu peguei exatamente a imagem da mãe com 

filha morta, né. Então, lógico que você vai ter que chamar um pouco mais a mãe, então isso tudo. 

Porque, veja bem... você tem uma captação de imagem feita por um fotógrafo de um momento, 

ela pode ter grão, ela pode ter, ela pode estar num ambiente adverso, ou com pouca luz ou com 

muita luz, então você vai trazer  o que o fotógrafo quis mostrar, e evidenciar um pouco mais, mas 

mudar o conceito, isso não existe. A atitude de usar a imagem para dizer outra coisa que não seja 

aquela que seja certa, não, isso não existe. Assim, adulteração de imagem eu acho que existem 

dois pontos, de adulteração; você pode mudar o sentido de uma coisa, e isso é crime, tanto é que 

uma das capas, foi, foi a posse, o primeiro mandado do Lula, eu fiz uma imagem que era o Lula 
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desfilando no carro, quero dizer é uma foto feita com uma objetiva, porque o fotógrafo ia estar 

longe, e veio aquele grão todo e você,  na hora que você traz a imagem para sua resolução, quer 

dizer que você começa abrir buracos, você começa a furar, como a gente chama,  a imagem, e 

começa a perder detalhes, você começa a perder tons que ficam furados, que ficam brancos, que 

ficam vazados. Então ali sim eu tratei, sabe, com um pouco mais de carinho. Onde eu não 

consegui preencher os buracos, por exemplo, se tem no rosto, aí você tem o confete, aí você pega 

o confete e duplica ele pra baixo pra não aparecer o buraco. Isso foi até um assunto do 

ombudsman da Folha. Ele ligou para mim perguntando se ele podia falar sobre isso, eu disse que 

sim, não tinha problema nenhum, e ele até foi ao meu favor por que você não muda o sentido da 

imagem ao tratá-la, é diferente que se tem duas pessoas a um metro de distância, você aproxima 

as duas e sugere um contato físico, não é isso que eu estou fazendo, eu tô melhorando uma 

imagem. Eu tô chegando pro leitor, eu tô mostrando algo, que é o assunto da semana, que é 

aquilo que foi captado pela lente só que com um maior cuidado. 

 

E NO CASO DAQUELA CAPA DO “FALA DANTAS” EM QUE SE PUXOU UM 

POUCO DO QUEIXO DELE, E DEIXOU COMO SE... Fosse uma marionete? É, UMA 

MARIONETE. Uma marionete, exatamente, esse é o sentido da matéria. ALI VOCÊ 

MODIFICOU O SENTIDO DA MATÉRIA. Exatamente, você tem certas situações em que tem 

que trabalhar com conceito, aí eu tô deixando de lado o fotojornalismo e estou trabalhando com o 

conceito. Então eu teria o “Fala Dantas” que, não sei se você lembra na época, “não sei, não sei, 

não sei” ahmm, “não, não, não” ou alguma coisa parecida, numa audiência ali da CPI, e o “Fala 

Dantas” resume exatamente isso né, que você deixa a boca dele, né, numa expressão de 

marionete, ou seja, tinha até uma filipeta, assim escrito: “puxe”, pra ele falar, e aí você trabalha 

com conceito, né. 

 

E DESDE QUANDO SÃO FEITAS ESTAS MODIFICAÇÕES NAS CAPAS? ESSES 

TRATAMENTOS DE IMAGEM E MONTAGENS? 

 

Eu acho que sempre quando você tem um assunto que você não reproduz apenas como 

imagem, que não existe isso, você não consegue trabalhar apenas com imagem, eu acho que você 

tem que trabalhar com esse tipo de coisa, eu até antes da computação eu usei em capas. Eu 
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sempre, em minha carreira toda eu sempre usei caricaturas pra exprimir um pouco mais, quando 

você vai ter um tom pouco mais de caricato de personagem, eu sempre utilizei desses recursos né. 

Se você pegar na história de Times, isso é usado desde a década de 60, alguma coisa assim. Então 

você sempre tem, é um recurso a mais que você tem. Se for falar de dor de cabeça, lógico que não 

vai ter ninguém com pregos na cabeça e alguém martelando nos pregos né, então é uma imagem 

que você passa pra te dar exatamente esse sentido e essa repulsa, dar aquilo que incomoda, né, 

você tem um olhar que incomoda, você atinge o leitor por isso né. 

 

 E QUAIS ESTES RECURSOS E PROGRAMAS QUE ERAM UTILIZADOS ANTES E 

OS QUE SÃO UTILIZADOS HOJE? 

 

É, não existiam programas, eram basicamente retoques manuais feitos através de 

ilustração. E hoje em dia você tem o recurso da edição de fotografia, que você faz isso com o 

Photoshop, com outros softwares, mas basicamente o Photoshop. E você muda a ferramenta né, 

mas o jeito de trabalhar ainda continua. 

 

VOCES CHEGARAM A TRABALHAR CAMARA ESCURA PARA RETOCAR AS 

FOTOGRAFIAS? 

 

É, na década de 80, 70 a gente trabalhava sim. Ou você trabalhava com fotolito, que era 

um tipo de um acetato, cada um na sua cor, porque na impressão o que você tem, são 4 cores, são 

4 lâminas e você trabalhava com ilustração à parte e combinava as duas. E isso tudo era 

trabalhado dentro de um laboratório escuro e tal por que você estava trabalhando com material de 

revelação. E tudo isso se fazia com retoques manuais. Agora tem o photoshop, fica mais fácil. 

 

E QUEM FAZ ESSAS MODIFICAÇÕES NA VEJA? 

 

Na Veja sou eu. 

 

E QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS QUE O SENHOR USA PARA MODIFICAR UMA 

FOTOGRAFIA JORNALISTICA? 
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Depende, se ela for jornalística é só o estético. Se for uma foto jornalística que eu precise 

de impressão, lógico que eu não vou colocar qualquer coisa na capa, certo, eu teria que ter no 

mínimo de qualidade, e às vezes, uma foto jornalística por si, ela pode ter grão, mas ela vale pelo 

momento, pela presença do fotografo do jornalista ali na hora do acontecido. Então pra que ela 

saia na capa tem quer o mínimo de qualidade, quer dizer, que não coloca qualquer coisa lá. Você 

vai trabalhar, vai melhorar a cor, vai melhorar tonalidade de pele, você vai melhorar fundo, mas 

tudo isso, veja bem, o fotógrafo tá fazendo isso em RGB, eu tô passando pra CMYK, então só 

nessa conversão eu tenho que ser o mais fiel possível à imagem que foi posta por ele. Certo, 

então só numa passagem de RGB pra CMYK eu já perco muito. E JÁ AÍ MODIFICA 

BASTANTE? Modifica, porque você perde brilho, você perde cores, você perde determinadas 

linhas de cores e palhetas de cores que não existem em CMYK, então você é obrigado a chegar 

próximo disso. Então eu acho que aí sim, eu acho que vale tua experiência como você chegar e 

dizer: esse tá muito carregado, esse tem muito azul, esse falta preto, etc, falta contrate ou falta 

isso falta aquilo. 

 

QUAIS SERIAM OS LIMITES IMPOSTOS NESSA MODIFICAÇÃO DA IMAGEM? 

 

Exatamente não mudar os sentidos. Não mudar o sentido da imagem já é tudo. Você só tá 

usando a sua aptidão estética. E você tem o posicionamento, às vezes você tem um 

posicionamento de uma chamada, né, que vai interferir, às vezes você dá um recuo na imagem, às 

vezes você completa um fundo, mas o limite é esse, é não mudar o sentido. 

 

 EXISTEM CRITERIOS PARA A ORGANIZAÇÃO DESSES ELEMENTOS, COMO 

FRASES, PALAVRAS, A COR DAS PALAVRAS SOBRE A FOTOGRAFIA, NA CAPA? 

 

Sim, sempre numa capa, quer dizer, eu acredito sempre numa chamada curta, numa 

palavra de fácil assimilação... Porque se você pensa, numa banca, é menos que um segundo que 

você passa o seu olhar para uma capa. Então nessa hora que você deve trazer a imagem e a 

chamada, elas têm que estar se falando, elas tem que ter harmonia e às vezes eu não uso nem 

chamada, como eu fiz com o Lula uma vez com uma faixa nos olhos. Às vezes, ali, uma chamada 
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só estragaria, então ali a imagem diz tudo, foi como foi, foi um sucesso, assim como a capa do 

Michel Jackson, eu sabia que eu ia bater banca, eu sabia que todas as revistas iam bater banca, 

que todo um mundo ia ver com a cara do Michel Jackson, assim ou assado, então nada melhor 

que você dar um símbolo, como foi a mão e a luva, e só, com a data, Michael Jackson tanto a 

tanto....só. 

 

E NO CASO DA CAPA “CALVARIO DA IGREJA” QUE O SENHOR MODIFICOU 

UM POUCO O FUNDO, APAGOU ALI, FICOU COMO SE FOSSE UMA NÉVOA... 

 

Não, aquele fundo existia, se você pode reparar ele existia, ele só tinha o que eu chamo de 

“papagaio de pirata”, alguma coisa, alguém, lá atrás, que aparecia meio corpo. Aí eu não tô 

falando desse alguém, eu tô falando do Papa, e não é, eu não tava retratando aquele momento, o 

Papa ali, ele entrou como uma figura em sofrimento; então eu tava falando do Papa e do 

sofrimento dele. Então eu completei aquele fundo do mesmo tom que tava imagem, pra eu ter um 

lugar, um espaço de chamada. 

 

E COMO FOI A ESCOLHA DE ONDE IRÃO OS TITULOS, AQUELA CHAMADA 

ALI DO LADO? 

  

Aquilo ali é fácil, por que você tem ele virado pro lado, se não me engano, não me falhe a 

memória, ele tá pra direita, ele tá sentado virado pra direita, então tem que jogar ele pra esquerda, 

então qual espaço que me sobra? Só sobra o da direita, então, ali foi fácil, quando você tem 

imagens centralizadas aí são mais difíceis. Você tem que escolher pontos né, pontos de equilíbrio. 

Então Veja ela não tem, não tem o problema que as revistas mensais, Veja é a única revista que 

tem o logotipo na direita, se você ver, todas as revistas tem o logotipo na parte esquerda, Veja é a 

única revista no mundo que tem o logotipo na parte direita, e por quê? Porque ela não depende da 

exposição da banca, ela não é sobreposta na banca, então, quando você tem uma revista 

sobreposta, o logotipo fica pra que lado? Lado esquerdo. Quando você sobrepõe vários títulos de 

revista, então você tem a parte esquerda que fica a mostra, então isso numa revista mensal até 

influiria, mas quando você tem um espaço dedicado, por exemplo, numa banca, que nem a Veja 
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tem, aí eu acho que você pode dar o luxo de deixar o logotipo na parte direita e trabalhar com a 

imagem aonde você quiser, que não vai ter problema de sobreposição. 

 

 E COMO FUNCIONA ESSA POSSIBILIDADE DE TROCAR EM CADA EDIÇÃO A 

COR DO PREENCHIMENTO DA LOGO DA VEJA? 

 

É mais tranqüilo do que você ter uma cor única, né. Porque aí você trabalha coma família 

de cores, você trabalha com uma palheta de cores, dentro dessa família você vai poder: aonde eu 

quero essa logo? Eu quero que ele salte? Eu quero que ele vá pra trás, eu quero que ele chame, eu 

quero que ele não chame, então você pode se dar ao luxo de chegar e fazer isso, de trabalhar, eu 

quero a imagem na frente da logo, atrás da logo, eu quero estabelecer layers de visão pro leitor, 

principalmente em bancas, né, por que em banca, embora nossos assinantes sejam um número 

bem maior que banca, mas banca não deixa de ser nosso termômetro. Olha, a revista foi mais 

procurada, menos procurada, tá boa, não tá, você tem Veja em relação aos concorrentes, na venda 

em relação aos concorrentes, você sabe quanto vendeu uma, quanto vendeu outra, etc, etc... então 

você sabe se funcionou ou não funcionou, então você sabe se funcionou como pauta se funcionou 

como layout, se funcionou como impacto visual, etc, etc... ou uma all tipe, se às vezes não tem 

imagem nenhuma, só simbologia, às vezes você tem uma figura já que diz tudo, se essa tua 

escolha valeu. 

 

 E NO CASO DE “BESLAN”, NA RUSSIA, DA MÃE COM A MENINA, QUE O 

SENHOR JÁ HAVIA COMENTADO. POR QUE O SENHOR OPTOU EM APAGAR O 

FUNDO? E FAZER AQUELE ENQUADRAMENTO? 

 

Porque aquela idéia da Pietá, ela veio, ela era clara; ela vinha assim, numa força muito 

grande, qualquer coisa, qualquer barulho - que eu chamo de barulho - que fique no fundo, que 

fique brigando na cena, pra mim não interessava. Era aquela mulher e aquela criança, aquele 

gesto, aquela dor, e foi isso que foi passado pro leitor. Então aquele momento que o fotógrafo viu 

tá reproduzido na capa, ele não viu os pés das pessoas lá atrás que estavam enfileirados, ele viu o 

gesto daquela mãe, então é isso que foi passado. 
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E NO CASO DA CAPA DO “QUEM MAIS”, ONDE TEM O ROBERTO JEFERSON, E 

DA CPI INsTALADA NA OUTRA E TAL. Ah, foi aquele que foi um jogo de domino, né, foi 

uma peça de dominó... ISSO, FOI DO DOMINÓ... O QUE O SENHOR QUIS PASSAR COM 

ESSAS IMAGENS? 

 

Que é uma seqüência, uma cascata, era uma coisa que vinha, que tava derrubando gente, 

não sei se você lembra, foi em 2005 eu acho, e foi com o escândalo do mensalão, numa matéria 

que até acho despretensiosa, foi com Mauricio Marinho, que foi dos Correios, que foi um troco 

perto do que foi descoberto depois, que ele estava recebendo uma proprina de três mil reais, acho 

que na época, que foi incluído todo PTB, do PTB foi o Roberto Jéferson soltou tudo que tinha 

que soltar, aí veio o Mensalão, aí foi descoberto, foi o dólar na cueca, etc, etc... então eu acho que  

ali foi uma seqüência, uma seqüência de gente caindo, que era Delúbio, que era Roberto 

Jéfferson, José Dirceu, e foi uma seqüência, a gente tava com uma lista então que chegou a 

quarenta, se não engano, em uma outra capa. Foi uma seqüência, tinha mais gente envolvida, eu 

acho que a gente quis passar isso e conseguiu. 

 

E, SÓ RELEMBRANDO, NA CAPA DO “FALA DANTAS”, A MENSAGEM QUE O 

SENHOR QUIS PASSAR, QUAL FOI? DESSA MODIFICAÇÃO ALI, DELE COMO 

MARIONETE? 

 

Pra ele que ele tinha mais o que falar né, ele tinha o que falar, só que era “não sei, não sei, 

e não sei” e tinha muito pra falar. Ele só tava ali e tinha condição de falar mais do que aquilo, 

então é lógico que ninguém obriga ninguém a falar, acho que a própria mensagem de capa 

“FALA Dantas” e a imagem que veio foi essa, quer dizer, deixar ele numa maneira fácil de se 

dizer ó, é só fazer isso, é só puxar aqui que ele fala. 

 

QUEM QUE “MANDA” NAS CAPAS? QUEM DIZ QUE VAI SER ASSIM OU QUE 

VAI SER “ASSADO”? É O SENHOR OU É OUTRA PESSOA DA VEJA? VOCÊS PASSAM 

POR REUNIÕES PRA DECIDIR COMO VAI SER? COMO FUNCIONA? 
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Você tem primeiro o assunto, e esse assunto é transformado em layout, esses layouts, eles, 

eles não podem ser burocráticos, né, não é porque você vai falar de um determinado assunto que 

você vai pôr uma imagem que é burocrática. Então a capa, por ela ser, por ela ter aquela opinião, 

a revista tem que ter uma opinião, a capa tem que ter uma opinião também, então você faz vários 

layouts, e desses layouts é escolhido, você escolhe dois três layouts que você quer, e você vai 

para a produção, vai pra fotografia, etc, etc... então nem por isso você vai ter um resultado bom, 

às vezes a modelo não vai estar num dia bom, às vezes o fotografo não estava num dia bom, quer 

dizer, não vem aquilo que se espera, então você sempre tem um backup, você tem um plano b, 

você tem um plano c, então tudo isso em cima disso é levado, eu levo pro diretor de redação,  o 

diretor é essa, é essa ou essa, então a gente sempre tem maneiras de trabalhar tons de, pra você 

seguir uma capa, pegar pesado ou não pegar pesado, ou é matéria pra pegar pesado ou não é, é 

pra ter constatação, podemos falar isso, não podemos falar isso, afirmar determinada coisa , então 

tudo em cima disso é levado pra você fazer uma capa. 

 

E QUEM DÁ A PALAVRA FINAL DESSAS CAPAS? 

 

O Diretor de Redação. 

 

E NA SUA OPINIÃO, QUAL É A IMPORTÂNCIA DA POSSIBILIDADE DE EDITAR 

OU DE MODIFICAR UMA IMAGEM PRA TRANSMITIR UMA INFORMAÇÃO E 

PRODUZIR O SENTIDOS ATRAVÉS DESTA? 

 

Primeiro, eu acho que, primeiro, é difícil você falar em produzir os sentidos, porque os 

sentidos estão ali, como disse Leonardo: “eu não faço escultura , eu só tiro a pedra que não tá 

precisando, porque a escultura tá lá dentro”. Eu acho que você tem os sentidos, ela vem com a 

pauta, e você tem uma imagem, uma imagem jornalística, ela já é dada de sentido, agora você 

mandar isso pra banca com uma certa responsabilidade, com certo tratamento, eu acho que é 

quase que obrigatório, é um respeito com o leitor. Simplesmente você escrever uma matéria, e 

ficar colando, “textapando” no word também não é viável, não é uma forma de escrever uma 

matéria, certo, então eu acho que tem que ter uma criação, você faz parte disso, você, de certa 
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forma, o leitor depende daquilo, depende daquilo pra  se aproximar da revista. Então eu acho que 

essa importância é fundamental, você ter alguém que se preocupe com isso.  

 

COMO A VEJA VÊ ESSAS MODIFICAÇÕES FEITAS NAS FOTOGRAFIAS 

JORNALÍSTICAS? 

 

Como aquilo que te falei, se não mexer, eu acho que isso é uma regra uma ética, eu acho 

que até natural, um ser humano, você não alterando o significado e o tipo de informação, ok, você 

faz, eu acho que é absolutamente certo, um padrão estético que você tem, que você deve 

observar. 

 

COMO O SENHOR VÊ, ASSIM, HOUVE UMA MELHORA COM ESSES 

PROGRAMAS NOVOS DE EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGEM? 

 

Uma melhora eu não digo, digo que ficou rápido, ficou mais rápido, você melhorar, eu 

acho que o que era feito antes também com mão só que com alguns dias a menos né, você 

consegue fazer agora em photoshop, agora a melhora foi é que o leitor tem acesso mais rápido a 

isso. 

 

 
 
 
 

 


