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Resumo: Este trabalho objetiva analisar duas capas da revista Veja, uma com título e outra 

sem, mostrando não só a existência de elementos suficientes para que elas se configurem, com 

todas as especificidades necessárias, como um gênero textual, como também que, às vezes, 

em função de um objetivo determinado, um desses elementos pode ser omitido, o que não 

invalida a classificação. Assim, este trabalho analisa capas da Veja, baseando-se, sobretudo, 

na teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, articulando esses postulados aos 

pressupostos da Linguística Textual. Para a análise do texto não verbal, busca-se respaldo em 

noções da Semiótica Peirceana. Com essa análise, pretende-se contribuir para o ensino de 

leitura e interpretação textual. 

 

Palavras-chave: Semiolinguística; Semiótica Peirceana; gênero textual; capas de revista; 

ensino de língua portuguesa. 

 

Abstract: This paper’s objective is to analyze two covers of the magazine Veja, one with and 

one without a title, showing the existence of sufficient evidence for them to be set up, with all 

the necessary specificities, as a textual genre. However, sometimes, depending on a given 

goal, one of these elements can be omitted, which does not invalidate the classification. So, 

this paper analyzes the covers of the Veja,  in the light of Patrick Charaudeau’s theory of 

Semiolinguistics, articulating these postulates to presuppositions of Text Linguistics. For the 

analysis of the non-verbal text, notions of Peircean’s Semiotics are used. With this analysis, 

we intend to contribute to the teaching of reading and text interpretation. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os gêneros já consagrados têm tomado formatos diferentes em função não só das 

novas necessidades, como também dos múltiplos recursos tecnológicos disponíveis.  

A capa é o primeiro elemento de uma revista que o leitor, possível comprador, tem 

contato, e uma boa imagem será sempre importante, tendo em vista que poderá prender ou 

não a atenção do leitor. 

 Nesse sentido, as capas representam a embalagem das notícias, formando 

antecipadamente a opinião dos leitores a respeito dos assuntos que serão abordados dentro da 

revista. Como grande parte do público leitor (leitor de banca) não tem acesso às reportagens 

anunciadas nas revistas de modo integral, a simples exposição dos elementos sígnicos na capa 

transmite informações e direciona a interpretação dos fatos. Tal exposição altera o que seria a 

mera informação, ou seja, a objetividade/imparcialidade proposta nessa esfera de circulação 

de notícias. 

Assim, com o objetivo de mostrar as especificidades do gênero e que, na capa da 

revista, linguagem verbal e não verbal são organizadas de modo a formarem não uma pura 

descrição, mas uma interpretação, ou um conceito sobre algo ou alguém, este trabalho analisa 

duas capas da Veja. 

 

2. A SEMIOLINGUÍSTICA 

 

A Semiolinguística é uma teoria da Análise do Discurso, criada pelo pesquisador da 

Universidade Paris XIII, Patrick Charaudeau.  

 Em Semiolinguística, Sémio-, vem de sémiosis – a construção do sentido e sua 

configuração se fazem por meio de uma relação forma-sentido; já o termo –linguística lembra 

que a forma de ação pretendida pelo sujeito-comunicante é sobretudo constituída por um 

material linguageiro oriundo das línguas naturais. (Charaudeau, 1995: 98) 
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  Por meio de signos verbais e/ou não verbais, um “eu” pode siginificar o mundo para o 

outro. Nesse sentido, a troca comunicativa parte de um processo de semiotização de mundo, 

elaborado através de um processo de transformação entre o mundo a ser significado e o 

mundo significado e um processo de transação (base da construção do contrato de 

comunicação) entre o sujeito comunicante e o sujeito interpretante-destinatário (Charaudeau, 

1995: 101). 

  Nas capas de revistas, objeto de estudo deste trabalho, ao mesmo tempo em que o eu-

comunicante apela para as emoções, ou seja, para o “fazer sentir” (provocar no outro um 

estado emocional agradável ou desagradável), precisa também, a fim de atender a função do 

contrato de comunicação estabelecido socialmente para o gênero capa de revista, “fazer 

saber” (transmitir um saber a quem se presume não possuí-lo). É por meio da estratégia de 

“fazer saber” que, segundo Charaudeau (2006: 92), o texto midiático satisfaz o “princípio de 

seriedade ao produzir efeitos de credibilidade”. 

  Dessa forma, num primeiro momento, pode-se dizer que a capa da revista Veja tem 

por objetivo produzir um discurso informativo, ou seja, o “mundo a significar” pode ser 

considerado um “mundo a descrever e comentar”, e o “mundo significado”, um “mundo 

descrito e comentado”. 

Assim, segundo Charaudeau (2006: 114),  

 

(...) o “mundo a descrever” é o lugar onde se encontra o “acontecimento bruto” e o processo 
de transformação consiste, para a instância midiática, em fazer passar o acontecimento de 

um estado bruto (mas já interpretado), ao estado de mundo midiático construído, isto é, de 

“notícia”; isso ocorre sob a dependência do processo de transação, que consiste, para a 

instância midiática, em construir a notícia em função de como ela imagina a instância 
receptora, a qual, por sua vez, reinterpreta a notícia à sua maneira. (...) 

 

  Nesse sentido,  não existe ato de comunicação em si mesmo. Durante a construção do 

sentido, os sujeitos estão em franco processo de interlocução, compartilham saberes e 

desdobram-se em dois "eus" e dois "tus".  
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Fig.1
2
 

  Como afirma Charaudeau (2001: 31-2), todo ato de linguagem é uma encenação que 

comporta quatro protagonistas, sendo dois situacionais, externos e dois discursivos, internos. 

Os sujeitos “externos” são o EUc (eu-comunicante) e o TUi (tu-interpretante) e os sujeitos 

“internos”, o EUe (eu-enunciador) e o TUd (tu-destinatário). 

  No circuito externo, os seres são de ação, instituídos pela produção (EUc) e pela 

interpretação (TUi) e guiados pelo FAZER da situação psicossocial. Já no circuito interno, os 

seres são da fala, instituídos pelo DIZER (EUe e TUd ). 

  O quadro enunciativo da Semiolinguística mostra que todo ato de linguagem, seja ele 

falado ou escrito, é uma representação comandada pelos sujeitos externos e internos. 

Charaudeau chama essa representação de mise en scène. 

  Assim, no texto jornalístico, o EUc é o jornalista (a pessoa física) que trabalha na 

redação da revista. No circuito interno, o EUe pode não ser a “voz” do jornalista (pessoa 

física). Ele pode estar reproduzindo a ideologia do veículo para o qual trabalha, direcionando 

o texto para determinados leitores (aqueles que normalmente leem a revista). A revista quer 

vender e, para isso, precisa escrever aquilo que o seu público gosta de ler. 

  Nesse sentido,  

 

As mídias não transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que constroem 

do espaço público. 

A informação é essencialmente uma questão de linguagem, e a linguagem não é transparente 
ao mundo, ela apresenta sua própria opacidade através da qual se constrói uma visão, um 

sentido particular do mundo. Mesmo a imagem, que se acreditava ser mais apta a refletir o 

                                                
2
 Representação do dispositivo da encenação da linguagem (Charaudeau, 2008: 77). 



 

Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 15 - julho de 2015 
 

 

Revista Litteris 
www.revistaliteris.com.br 

ISSN: 19837429 
Julho de 2015 

N.15 

 

 

57 

mundo como ele é, tem sua própria opacidade, que se descobre de forma patente quando 

produz efeitos perversos (...) ou se coloca a serviço de notícias falsas (...). A ideologia do 

“mostrar a qualquer preço”, do “tornar visível o invisível’ e do “selecionar o que é o mais 
surpreendente” (...) faz com que se construa uma imagem fragmentada do espaço público, 

uma visão adequada aos objetivos das mídias, mas bem afastada de um reflexo fiel. Se são 

um espelho, as mídias não são mais do que um espelho deformante, ou mais ainda, são 
vários espelhos deformantes ao mesmo tempo, (...). Charaudeau (2006: 919-20) 

 

  Em relação à finalidade, as dimensões do contrato de comunicação (“fazer saber” e 

“fazer sentir”) norteiam o funcionamento das mídias. O olhar do leitor é, então, guiado a 

partir da combinação dessas duas finalidades, dotando a capa de uma revista ou a primeira 

página de um jornal de atratividade suficiente para prender-lhe a atenção ou fazê-lo comprar o 

exemplar. 

 

 

 

3. NOÇÕES DA SEMIÓTICA PEIRCEANA 

 

Uma palavra pode dizer muito mais do que o seu sentido literal. Da mesma forma, 

uma imagem pode revelar muitas informações, muitas mensagens nas suas cores, formas, 

linhas... 

Neste trabalho, como não analisamos apenas a linguagem verbal,  auxilia-nos na 

leitura dos signos, a ciência Semiótica, criada pelo lógico e filósofo americano Charles 

Sanders Peirce desde o final do século XIX, tendo em vista que tal ciência  fornece definições 

rigorosas do signo e do modo como os signos agem.  

Peirce (2010), na sua obra Semiótica, conceitua signo da seguinte forma: 

 

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 

alguém. (...) (p. 46) 

 

O signo é algo (ideia, conceito...) que representa ou traduz para alguém a realidade 

designada; logo, significa. Dependendo do modo como se estabelece a relação entre signo e 
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referente – qualidade, existente ou lei -, para Peirce (2010), um signo pode ser denominado 

ícone, índice ou símbolo: 

 

a) ícone: é um signo cuja relação signo/objeto é de similaridade (semelhanças). Sugere ou 

evoca algo porque a qualidade que ele exibe se assemelha a uma outra qualidade.  É a base da 

metáfora. Por exemplo, estátuas, imagens, quadros, onomatopeias etc. 

 

b) índice: é um signo cuja relação signo/objeto é estabelecida de forma direta, real e causal. 

Sua relação é de contiguidade (pertence a, a partir de, causa/efeito). É a base da metonímia. 

São exemplos de índice a pegada, a impressão digital, a fumaça (fogo), a nuvem escura 

(chuva), o chão molhado (choveu), o termômetro, o cata-vento, o relógio, o barômetro, a 

bússola, a fita-métrica, o furo de uma bala, um dedo apontando, fotografias etc. 

 

c) símbolo: é um signo cuja relação signo/objeto não é imediata, pois não há necessariamente 

similaridade ou contiguidade com o objeto, sendo quase sempre tomado de forma arbitrária, 

só significando dentro de uma convenção estabelecida pela sociedade. São exemplos de 

símbolos os sinais de trânsito, as placas indicativas, aliança no dedo anular (= compromisso), 

veste negra (= luto) e, principalmente, o signo linguístico. 

Assim, nem tudo é só o que aparenta ser. Uma palavra pode dizer muito mais do que o 

seu sentido literal. Da mesma forma, uma imagem pode revelar muitas informações, muitas 

mensagens nas suas cores, formas, linhas... 

 

4. A CAPA DE REVISTA É UM GÊNERO TEXTUAL? 

   

Segundo Azeredo (2004: 39),  

 

(...) o texto é um produto da atividade discursiva. Em um texto circulam, interagem e se 

integram formações várias, explícitas ou implícitas, evidentes por si mesmas ou dependentes 

de interpretação. Por isso, um texto é necessariamente fruto de uma construção de sentido 

em que cooperam quem o enuncia e quem o recebe (...) 
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Nesse sentido, pode-se considerar a capa de revista como um gênero textual? 

As capas de revista são um gênero textual, ou seja, são textos materializados que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas 

definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. 

 A expressão “gênero” esteve, na tradição ocidental, especialmente ligada aos gêneros 

literários, cuja análise se inicia com Platão, para se firmar com Aristóteles, passando por 

Horácio e Quintiliano, pela Idade Média, o Renascimento e a Modernidade, até os primórdios 

do século XX. (Cf. MARCUSCHI, 2008, p. 147). 

Atualmente, a noção de “gênero” já não mais se vincula apenas à literatura, mas a uma 

prática social e a uma prática textual-discursiva. 

Já na metade do século XX, graças aos estudos de Mikhail Bakhtin, o interesse pelos 

gêneros ultrapassou o âmbito dos estudos literários para abarcar a comunicação oral e escrita.  

Até então, o conceito de gêneros era associado aos estudos literários, tendo em vista a grande 

influência de Aristóteles. 

Em 1979
3
, em sua obra original “Estetika Slovesnogo Tvortchestva”, Bakhtin já 

abordava a noção de gênero textual. O autor discutia os caminhos para um estudo da 

linguagem como atividade sociointeracional.  Após várias traduções, em diferentes idiomas, 

percebe-se que os estudos de Bakhtin influenciaram muito o que está atualmente definido no 

campo de gêneros textuais. 

Segundo Bakhtin (2000, p. 279),  

 

cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso. 

 

Assim, Bakhtin, linguista russo, cuja concepção de linguagem serviu de herança em 

relação aos diversos conceitos de gêneros, é referência comum entre os teóricos que se 

debruçam sobre o assunto. 

 De acordo com Bakhtin (2000, p. 261-262), 

 

                                                
3 Utilizamos a tradução de 2000.  
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Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. 

Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes 

quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de 
uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade 

humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção 

dos recursos lexicais fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua 

construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 
construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. 

Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 
gêneros de discurso. 

 

Nesse sentido, para o linguista russo, os gêneros do discurso são caracterizados por 

três elementos: pelo conteúdo temático (o que é ou pode ser dito por meio do gênero), pela 

construção composicional – formato (a estrutura particular em que os gêneros são 

apresentados) e pelo estilo (palavras ou expressões selecionadas pelo sujeito-comunicante e 

os modos de construir os enunciados). 

Os estudos atuais sobre gêneros textuais partem não só de uma necessidade de 

responder a perguntas que ainda surgem a respeito do assunto, mas também de dar conta da 

evolução histórica a que os gêneros são invariavelmente submetidos. 

De acordo com Marcuschi (2002, p. 22-23), 

 

Os gêneros textuais se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo e 

dizer o mundo, constituindo-o de algum modo. 

(...) 

Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir os 
textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo 

e composição característica. (Grifos do autor) 

 

Assim, com a definição acima, é possível afirmar que as capas de revista constituem 

um gênero textual, ou seja, desempenham uma função social, são textos materializados e 

apresentam um formato próprio.  Ainda nas palavras de Meurer (2002, p. 11), “ao servir de 

materialidade textual a uma determinada interação humana recorrente em um dado tempo e 

espaço, a linguagem se constitui como gênero”.  
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Os elementos estruturais da revista Veja são sempre recorrentes. O que varia, às vezes, 

é a disposição de alguns elementos em função da elaboração e da disposição das imagens e 

das manchetes no texto. Como afirma Guimarães (2004, pp. 123-124), 

 

Desde que surgiu, em 1968, a revista Veja tem apostado em uma estrutura de capa 

monotemática: uma foto ou ilustração de fundo e uma chamada (manchete que sintetiza o 

assunto e que pode ser formada apenas pelo título ou ter o acompanhamento de outros 
elementos verbais característicos do jornalismo, como subtítulo, legenda, chapéu – que é 

uma palavra ou expressão que antecede o título para, indicando o assunto, conduzir a leitura 

da chamada), e, eventualmente, um segundo assunto em destaque na tarja diagonal no seu 
canto superior esquerdo (conhecido como orelha). 

O espaço jornalístico da capa é preenchido com essa estrutura monotemática da revista (um 

elemento visual e um verbal que se completam), enquanto o logotipo da revista faz parte do 
espaço institucional. Tais espaços normalmente não se misturam, para garantir a unidade da 

publicação por meio da identificação do logotipo da revista. 

 

Antes de passarmos à análise, vale a pena ainda destacar que, estudo realizado por 

Hernandes (2012, p. 269) mostra que, normalmente, os noticiários tentam construir efeitos de 

neutralidade em relação às notícias, menos Veja. Segundo o autor, 

 

A voz que tudo sanciona da revista, contudo, é muito mais uma coerção do que uma escolha 

qualquer para construir o ethos do enunciador. Se não aparecesse como “juiz”, Veja perderia 
uma grande maneira de se diferenciar dos outros noticiários. 

 

Por fim, os textos da mídia fazem parte do rol dos gêneros sugeridos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para serem trabalhados com os alunos. Assim, desenvolver trabalhos 

em sala de aula com esse gênero textual não só estimula o aluno à prática social da leitura, 

como também o leva a integrar-se ao meio social em que vive e à realidade, de modo a tornar-

se um cidadão consciente e participante, uma vez que, ao perceber o que está nas entrelinhas 

de uma capa de revista, por exemplo, estará tomando consciência do contexto histórico, 

social, econômico e cultural em que vive. 

 

5. ANÁLISE 
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Analisaremos duas capas da Veja – uma de  25/09/2013 e outra de 27/11/2013. As 

duas abordam o mesmo tema – a condenação de alguns políticos no episódio do mensalão. 

Começaremos a análise, nesse primeiro momento,  pela edição de novembro, tendo em vista 

que a capa apresenta os elementos esperados para esse gênero. A edição de setembro não 

apresenta manchete e, por isso, será analisáda no segundo momento, a fim de traçarmos um 

paralelo com a edição de novembro. 

Passemos à análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 
4
 

 

(I) Qual o conteúdo temático do texto?  

 

As capas de revista, de modo geral, abordam uma infinidade de temas. Tudo o que é 

novidade e pode ser levado como informação para o leitor pode fazer parte do conteúdo 

temático desse gênero textual. Agora, esses conteúdos são escolhidos em função também e, 

principalmente, do perfil da revista, ou seja, se a revista é de culinária, os conteúdos 

abordados estarão direcionados a como fazer uma comida, a dicas de culinária, a entrevistas 

com chefs de cozinhas, a informações sobre alimentos etc. 

 No caso da Veja, foco do nosso estudo, sob o rótulo de “revista semanal de 

informação”, a revista aborda temas variados, com ênfase nos assuntos vinculados à política e 

                                                
4 “A Lei... ... e os fora da Lei” (Veja, 27/11/2013). 
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à economia, mas não deixa de abordar outros temas, como ciência e tecnologia, saúde, 

educação, cultura, comportamento etc. 

Na capa em análise, o tema central é a política, ou melhor, a condenação de alguns dos 

acusados de corrupção no caso do mensalão. Mensalão foi um nome dado pela mídia ao 

esquema de corrupção mediante compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional do 

Brasil, que ocorreu entre 2005 e 2006. Na edição da Veja, os três mensaleiros condenados e 

presos no presídio da Papuda, em Brasília, “(...) reclamam de humilhações no cárcere e 

tentam se passar por juízes dos juízes que os mandaram para a cadeia” (Veja, 27/11/2013, p. 

76). 

 

(II) Como o texto é apresentado? 

 

Na revista Veja, encontramos diferentes tipos textuais (narrativo, descritivo, 

argumentativo ou expositivo), configurados em diferentes gêneros textuais (notícias, carta de 

leitor, entrevista...) Há o predomínio do tipo textual expositivo, com construções de caráter 

mais referencial. Essas sequências expositivas além de serem ora mais analíticas, ora mais 

explicativas, também apresentam como característica a brevidade, tendo em vista que, em 

poucas palavras, procuram atrair o leitor. É importante ainda destacar que, por trás desse teor 

expositivo, escondem-se, muitas vezes, intenções argumentativas. 

A manchete principal (o título) da edição, numa primeira análise, parece expositiva: 

“A Lei...  ... e os fora da Lei”. Porém, associando a manchete às imagens, é possível afirmar 

que é descritiva, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa está 

representando “a Lei”, e os três políticos - José Dirceu, Delúbio Soares e José Genoino - estão 

representado “os fora da Lei”. Ou seja, Joaquim Barbosa é descrito ou nomeado como sendo 

“A Lei”, e os outros, como a “não-Lei”. Vale lembrar que não é uma simples descrição, 

desprovida de intenções. 

Abaixo dessa manchete há um subtítulo, predominantemente argumentativo: “Como a 

hipocrisia e a propaganda tentaram transformar culpados em vítimas e corruptos em juízes 

dos juízes que os condenaram”. Aqui, a Veja não apenas expõe, mas incita o leitor a ler a 
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matéria de dentro da revista, a fim de tomar conhecimento de alguns fatos relacionados à 

condenação dos três políticos em destaque. 

A reportagem de dentro da revista traz a mesma manchete da capa. No texto, 

predominam sequências expositivas, ainda que, em alguns momentos, se perceba um tom 

argumentativo: “Em agosto de 2005, na abertura de uma reunião ministerial realizada em 

meio às denúncias do mensalão, o presidente Lula se disse traído por companheiros e pediu 

desculpas ao povo brasileiro – em nome do governo e do PT – pelas ‘práticas inaceitáveis’ 

que estavam sendo descobertas. Foi uma das raras vezes em que o líder petista admitiu os 

crimes cometidos, ainda que sem dar a eles a dimensão devida. Durante mais de oito anos de 

investigação do maior esquema de corrupção do país, (...)”. (Veja, 27/11/2013, p. 77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3
5
 

 

É interessante observar como a Veja, com o intuito claro de criticar o então presidente 

da república – Lula, coloca-o como mais um réu – “o líder petista admitiu os crimes 

cometidos”. Na verdade, não foi Lula quem cometeu os crimes, mas outros políticos que 

faziam parte do governo. Há aqui, então, a tentativa de denegrir a imagem de Lula. 

O texto é predominante expositivo, tendo em vista que tem por objetivo expor, 

enumerar e explicar fatos e elementos de informação – o caso do mensalão e a condenação de 

alguns políticos.   

                                                
5 “A Lei e os fora da Lei” (Veja, 27/11/2013, pp. 76-77). 
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(III) Como os enunciados são construídos? 

 

A Veja, nas capas, utiliza elementos verbais e não verbais. Muitos elementos são 

recorrentes, como, por exemplo, a disposição do logotipo e o uso de determinadas cores com 

determinados valores simbólicos.  

Assim, os elementos verbais que compõem a capa de uma revista são, normalmente, 

manchete principal (ou título); manchetes secundárias; subtítulos e até supratítulo, a fim de 

conduzir a leitura da manchete; nome da revista; nome da editora responsável com logomarca; 

data de publicação; número da edição; site e valor do exemplar. Além desses elementos 

verbais, as capas de revista também apresentam elementos não verbais, tais como imagem, 

diagramação (layout), cores predominantes no plano de fundo, qualidade do papel, formato e 

cores das letras, formatação das chamadas e das imagens. 

Na manchete principal e nas manchetes secundárias, normalmente, há sempre uma 

palavra ou expressão que indica ao leitor a que área temática os textos da revista fazem 

referência. Esse destaque nas manchetes tem por objetivo situar o leitor quanto ao assunto que 

será abordado, como também dar maior ênfase e dramaticidade ao tema em questão. 

A manchete principal, em geral, seguida por um subtítulo, é aquela que ocupa grande 

parte da capa, destacada por elementos gráficos (letras grandes e cheias, cores que se 

destacam do restante da capa) e icônicos. Além da manchete principal que destaque o assunto 

de maior ênfase da edição, a maioria das capas também traz manchetes secundárias sobre 

outros assuntos. Essas manchetes secundárias, em geral, localizam-se nas laterais ou no alto 

da página, com letras pequenas e sem muito destaque, tendo em vista que lhes é dada menor 

ênfase em relação à principal.  

Um dado relevante na análise das capas da Veja é a importância do diálogo entre texto 

verbal e texto visual. Na Veja, a imagem não tem apenas função atrativa, mas papel 

primordial na construção do sentido do texto como um todo e na percepção do real que se 

pretende levar ao público. 

 

 

Logotipo da revista e 

site 

Manchetes secundárias 

com supratítulos 

Nome da editora,  

data de publicação  

e número da edição 
Logomarca da 

editora 
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Fig. 2
6
  

Na figura 2 em análise, “A Lei... ... e os fora da Lei” (Veja, 27/11/2013), a manchete, 

dividida em duas partes,  “A Lei...  ... e os fora da Lei” está grafada com letras cheias, na cor 

vermelho-sangue, destacando-se sobre o fundo preto. Segundo Guimarães (2003, p. 54), 

quando não relacionado a assuntos como saúde, ou violência, o vermelho passou a ser 

utilizado pela Veja “para representar a esquerda [...] acompanhada da negatividade do preto”, 

ilustrando “todas as capas que trataram de escândalos, corrupção, golpes, etc.” O vermelho é a 

cor do partido do PT do Brasil. 

O nome da revista (o logo), também na cor vermelha, contornado pelo branco se 

destaca diante do fundo preto, chamando a atenção do leitor para o fato noticiado: 

 

Com as preocupações básicas de visibilidade, legitimidade, equilíbrio, contraste e harmonia, 

a cor do logotipo deverá isolar o espaço institucional (mesmo quando a imagem cobre parte 

do logotipo)e, ao mesmo tempo não se tornar um elemento estranho da capa. (...) 
(GUIMARÃES, 2004, p. 124)  

                                                
6 (op cit) 
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Ainda em relação à cor vermelha, segundo Chevalier; Cheerbrant (2012, p. 945), “o 

vermelho vivo, diurno, solar, centrífugo, incita à ação; (...)” Nesse sentido, tanto o logo da 

revista quanto a manchete principal convidam o leitor para uma ação, ou seja, para a leitura 

do fato noticiado. 

Abaixo da primeira parte da manchete, há um subtítulo, grafado com letras menores, 

na cor branca: “Como a hipocrisia e a propaganda tentaram transformar culpados em vítimas 

e corruptos em juízes dos juízes que os condenaram”.  

Além dos elementos verbais, há elementos não verbais que merecem atenção. A cor 

que sobressai no fundo da capa é o preto. Segundo Chevalier; Cheerbrant (2012, p. 740-743), 

 

Simbolicamente, é com mais frequência compreendido sob seu aspecto frio, negativo. Cor 
oposta a todas as cores, é associada às trevas primordiais, ao indiferenciamento original.  

(...) O preto é cor de luto; não como o branco, mas de uma maneira mais opressiva. (...) 

Enquanto evocador do nada e do caos, isto é, da confusão e da desordem, o preto é a 
obscuridade das origens; (...) [Grifos dos autores] 

 

As imagens e a manchete principal são divididas por uma invisível linha diagonal, 

demarcada pela mudança de cor. Do lado esquerdo da linha, num primeiro plano, com a 

manchete “A Lei...”, há a imagem do ministro Joaquim Barbosa, vestido com a beca (também 

chamada de toga – espécie de capa preta), de costas e de cabeça baixa,como se estivesse 

andando. A maior parte da imagem do ministro está sobre um fundo azul em tom degradê, 

que vai do azul claro, na parte inferior da capa, ao azul cinzento, no alto da página. A primeira 

letra do logo da revista é parcialmente encoberta pelo ombro do ministro, dando claramente a 

ideia de que a Lei está acima da revista. O ombro, em sentido figurado, significa força, 

robustez. 

A fotografia de costas e de cabeça baixa passa a ideia de alguém indefeso, derrotado.  

Joaquim Barbosa usa uma beca preta. Segundo Chevalier; Cheerbrant (2012, p. 743), “(...) na 

sua influência sobre o psiquismo, o Preto dá uma impressão de opacidade, de espessura, de 

peso. (...)”. Assim, a impressão que temos é que a beca, simbolizando o trabalho da justiça, 

“pesa”, ou seja, é um trabalho árduo. 
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Além disso, a foto de corpo inteiro cria uma espécie de distanciamento. Assim, a 

imagem do ministro não é de alguém vitorioso, mas, representando a própria justiça brasileira, 

é como se esta estivesse derrotada, cansada. 

Outro dado importante é a cor azul de uma pequena parte, à esquerda, do fundo da 

capa. Essa cor pode estar representando a dualidade entre “céu” e “inferno”. O inferno aqui é 

representado pela cor preta. Nesse sentido, a justiça está no lado do “céu”, ou seja, no lado 

positivo e os “fora da lei”, no inferno, ou no lado negativo. 

Do lado direito, num plano mais afastado, sobre um fundo preto e com a manchete “... 

e os fora da Lei”, há a foto de três políticos petistas condenados no caso do mensalão. A 

escolha dos lados – direito e esquerdo- não foi aleatória. Aqui, é a Justiça que faz a oposição, 

ou seja, como a Lei, neste caso, se opõe ao políticos, figura como “esquerdista”. 

Na imagem, dois dos condenados fazem um gesto como se estivessem vitoriosos, 

empunhando a mão esquerda fechada para o alto. Percebe-se, então, uma total incoerência: do 

lado esquerdo, na figura do ministro Joaquim Barbosa, a “Justiça” é retratada como derrotada 

e, do lado direito, na imagem dos três condenados sorridentes, a corrupção parece vitoriosa. 

Após a análise dos elementos relativamente estáveis em uma capa da Veja, é 

importante ressaltar que, às vezes, em função de um objetivo determinado, um desses 

elementos pode ser omitido, o que não invalida a classificação. Como Marcuschi (2002, p. 30) 

esclarece: 

 

(...) um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda continuar sendo aquele 

gênero. Por exemplo, uma carta pessoal ainda é uma carta, mesmo que a autora tenha 
esquecido de assinar o nome no final e só tenha dito no início: “querida mamãe”. Uma 

publicidade pode ter o formato de um poema ou de uma lista de produtos em oferta; o que 

conta é que divulgue os produtos e estimule a compra por parte dos clientes ou usuários 

daquele produto. 

 

É o que se observa na capa a seguir. A ausência de manchete principal e de  manchetes 

secundárias, por exemplo, não nos impossibilita de classificar o texto como sendo do gênero 

capa de revista. 
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Fig. 4
7
 

Como se vê, é uma capa com forte predominância de elementos não verbais. Os únicos 

elementos verbais que aparecem são: o logo da revista, o site, o número de edição, o preço e 

uma pequena legenda, no meio da página, do lado direito da imagem. 

Nessa edição, a Veja traz, na capa, uma releitura da escultura que fica em frente ao 

Supremo Tribunal Federal, em Brasília - “A Justiça”, de Alfredo Ceschiatti. A Justiça é 

representada de olhos vendados, para demonstrar a sua imparcialidade, e com uma espada, 

símbolo da força de que dispõe para impor o direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5
8
 

Essa imagem de olhos vendados, normalmente, é uma imagem da deusa romana 

Justitia, que equivale à deusa grega Diké. No Direito, essa imagem é muito usada nos 

                                                
7 (Veja, 25/09/2013). 
8 “A Justiça”, de Alfredo Ceschiatti 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:A_Justica_Alfredo_Ceschiatti_Brasilia_Brasil.jpg Acesso em maio 

de 2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:A_Justica_Alfredo_Ceschiatti_Brasilia_Brasil.jpg
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símbolos da justiça, mostrando que a Lei e a Justiça devem ser iguais para todos, sem 

nenhuma distinção. A ideia é que a Justiça tenha os olhos vendados, a fim de que suas 

decisões sejam livres de interferências, claras e de acordo com as Leis. 

Segundo Biederman (1994, p. 83), a cegueira 

 

é símbolo da ignorância e do “deslumbramento”, mas também da imparcialidade e do 

abandono ao destino, e desse modo exprime o desprezo pelo mundo exterior face à “luz 

interior”. Por este motivo, adivinhos (Tirésias) e poetas (Homero) da antiga Grécia eram 
representados como cegos, e dizia-se com frequência que os cegos viam segredos reservados 

aos deuses. Na antiga Roma, Amor (cupido) muitas vezes era representado com olhos 

fechados, como símbolo do amor terreno que despreza toda a razão. Quando, de acordo com 

o Evangelho, Jesus fez com que cegos vissem, esse fato foi considerado nos primórdios do 
cristianismo como símbolo da iluminação espiritual por meio do ensinamento do Salvador. 

Isidoro de Sevilhas (570—636 d.C.) interpretou o pecado original de Adão e Eva como 

obscurecimento do mundo, uma cegueira que só com o aparecimento de Cristo teria sido 
suprimida. Como consequência, na Idade Média, a “Sinagoga”, personificação do judaísmo, 

teria sido representada com olhos vendados, pois se recusava a ver a luz da salvação. – 

Também a deusa da sorte, Fortuna, era representada com os olhos vendados, assim como a 

Justiça, a personificação dessa virtude, que “sem ver a pessoa” pesa decisões (Balança).  

 

Na capa da Veja, a cabeça da escultura esconde parte das duas primeiras letras do logo 

da revista, dando a ideia de que a Justiça está acima de todas as coisas.  

A escultura de Alfredo Ceschiatti é branca e tem a cabeça e o peito bem eretos, o que 

demonstra força e poder.  Além disso, dá as costas para o Supremo Tribunal Federal, olhando 

para frente e dando a ideia de que está acima das decisões do Supremo ou que não está 

subordinada a essa instituição. 

Na edição da Veja, a imagem da Justiça está com a cabeça baixa, numa posição de 

submissão e derrota e é desenhada numa posição oposta a da escultura original, ou seja, na 

Veja, temos a impressão de que a imagem está virada para o Supremo, como se tivesse sido 

derrotada por ele. 

A cor que toma toda a capa é o preto, simbolizando perda, derrota, luto, abismo. Até o 

logo da revista está na cor preta, identificado apenas pelo contorno na cor branca. A escultura 

é identificada pelo jogo de luz. A edição não traz manchete, apenas uma data, na cor dourada, 

na altura da cintura da imagem: “Brasília, 18 de setembro de 2013”. 



 

Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 15 - julho de 2015 
 

 

Revista Litteris 
www.revistaliteris.com.br 

ISSN: 19837429 
Julho de 2015 

N.15 

 

 

71 

A edição não traz uma manchete. O que garante a leitura da imagem é o acionamento 

da memória e a data que recupera o contexto em que essa edição foi veiculada. A imagem já 

traduz a intenção da Veja. Ou seja, a ausência de manchete (do título da edição) está de 

acordo com o sentido que se pretende produzir: a Justiça se cala diante da corrupção. E isso é 

comprovado, quando lemos a matéria de dentro da revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6
9
 

 

De acordo com a Veja, “o Supremo Tribula Federal reabre o julgamento e pode livrar 

os chefes mensaleiros da prisão – o que será a mais cristalina demonstração de que os 

poderosos continuarão triunfando sobre a Justiça”. (Veja, 25/09/2013, p. 55). A revista, então, 

dedica oito página para abordar diretamente o caso da reabertura do julgamento.  Enquanto a 

Justiça aparece derrotada, os réus aparecem rindo, como se estivessem muito felizes. 

Após essas páginas, a Veja exibe uma publicidade que faz relação com o assunto 

principal abordado pela edição. 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 “A justiça se curva. Os mensaleiros riem”.  (Veja, 25/09/2013, pp. 54-55). 
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Fig.7
10

 

 

Na publicidade, de acordo com a Veja, a palavra “corrupção” foi citada 5.114 vezes 

pela revista nos últimos 45 anos, ao passo que a palavra “condenação” foi citada bem menos – 

apenas 1.359 vezes. Esses dados acabam ratificando a matéria da edição de que a Justiça se 

curva diante da corrupção. 

Nessa edição de setembro, a ausência de determinados elementos “relativamente 

estáveis” do gênero aumenta a força expressiva da capa, a ideia que se pretende passar. 

Nas duas edições, a cor preta pode ser tomada como um elemento indicial de que o 

Brasil ou a Justiça brasileira não caminha(m) bem. O preto em oposição ao branco simboliza 

o negativo, o caos, a desordem.  

Na edição de novembro, a imagem das personalidades públicas são ícones, já que 

estabelecem uma relação signo/objeto de similaridade. Porém, ainda nessa edição, a imagem 

do ministro Joaquim Barbosa também pode ser considerada como símbolo da Lei, da Justiça e 

a imagem dos réus, como símbolo da corrupção, dos “Fora da Lei”. 

Na edição de setembro, a imagem enquanto escultura é um ícone, já que mantém com 

seu referente uma relação de semelhança ou analogia. Agora, a escultura representando a 

Justiça, pode ser considerada um símbolo. Nesse caso, representa a Justiça não em nome de 

uma semelhança ou de uma contiguidade, mas em razão de um certo pacto social que permite 

que um elemento funcione como representante de outro.  

 

6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo exposto, fica claro que a revista Veja configura-se como um produto do campo 

jornalístico, cuja legitimidade está em não apenas produzir e divulgar informações, mas 

                                                
10 (Veja, 25/09/2013, pp. 62-63). 
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atualizar a realidade e renovar a apreensão do mundo. Como o próprio nome indica, a Veja 

mostra o que julga importante saber, de uma maneira particular, não-transparente. 

 A capa é um gênero elaborado com imagens para capturar o olhar. Essas imagens, 

normalmente, são fruto de edições, interferências como saturação de cores, efeitos gráficos 

etc. A objetividade não constitui elemento importante na composição das capas, o que torna a 

imagem documental uma raridade e a manipulação de recursos gráficos uma constante. Na 

verdade, o que a revista oferece por meio das imagens da capa é a opinião do próprio veículo 

de comunicação, uma leitura impregnada de ideologia do real. O jornalista, o eu-comunicante, 

normalmente, passa a eu-enunciador e nem sempre reproduz aquilo que pensa, mas a 

ideologia do veículo para o qual trabalha. 

 A revista Veja toma para si a função de propiciar aos leitores a compreensão sobre o 

mundo. Os temas e a forma como a revista os organiza, hierarquizando-os (os que merecem 

destaque e os que não devem nem ser divulgados) constituem também indicadores da forma 

como a revista manipula, decide pelo leitor. Não é o leitor quem escolhe o que quer saber, 

mas a revista. O que não é de interesse da revista não tem espaço na publicação.  

Finalmente, como este trabalho tem uma preocupação didática, é importante chamar a 

atenção para a inserção do discurso midiático na escola. Trabalhar com diferentes gêneros 

textuais, dentre eles, as capas de revista, leva o aluno a refletir sobre a própria sociedade em 

que está inserida. As capas de revista, normalmente, enfocam temas atuais, de grande 

repercussão. Cabe ao professor fazer da escola uma parte da sociedade, e não um mundo sem 

significados com a vida do aluno.   
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