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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo avaliar como as imagens fotográficas utilizadas nos 
magazines auxiliam na composição discursiva. Para isso, utilizamos as matérias de 
saúde e beleza da revista Veja, coletadas durante um mês, a fim de verificar qual a 
natureza dessas imagens, incluindo os motivos fo tográficos, o enquadramento e as 
origens dessas fotos. A partir dessas informações, veremos como são criadas  
representações muito próximas entre as temáticas saúde e beleza. O eixo em comum 
passa a ser a ênfase no corpo humano, em especial, da mulher, e o consumo de remédios 
para fins estéticos. 
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Introdução 

Tendo como panorama os veículos de comunicação, é perceptível a inter-relação 

entre as linguagens verbal e não-verbal (visual), que se dá de forma cada vez mais 

requintada e criativa. As revistas, contando com leitores mais concentrados e atentos, 

incorpora essa tendência e passa a ter em suas páginas um objetivo que ultrapassa o da  

informação. A valor informativo divide espaço com a sedução, a persuasão e a estética. 

Para perceber esse afinamento entre linguagem verbal e não-verbal no discurso  

jornalístico e verificar como os sentidos da dimensão imagética são tecidos nessa 

correlação, utilizamos as matérias de saúde e beleza de cinco exemplares da revista Veja 

durante o período do mês de setembro de 2004, totalizando sete reportagens. 

Nosso trabalho será guiado por algumas questões investigativas. Como as 

imagens das reportagens constituem as representações? Elas acrescentam informações? 

Quais as semelhanças e diferenças entre as imagens de saúde e beleza? O que as 
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fotografias ilustram? Qual a relação entre a imagem e os valores culturais preconizados 

pelo discurso jornalístico? 

Nosso guia teórico será a obra de Sousa (2004) que segue a linha da Análise do 

Discurso, unindo pesquisa quantitativa com qualitativa, além de privilegiar tanto o texto 

verbal quanto as imagens. 

Este artigo integra uma obra mais detalhada, em que análises qualitativas dos 

aspectos verbal e não-verbal foram realizadas em cada uma das matérias. Tendo em 

vista, porém, a natureza deste trabalho, foi necessário o recorte de variáveis suficientes 

para o entendimento da fotografia na construção discursiva em revistas. 

 

Representação discursiva: as linguagens gráfica e plástica 

Uma das características mais marcantes dos magazines em relação aos outros 

meios de comunicação é a harmonia gráfica de suas páginas, que unem um texto mais 

aprofundado com imagens de qualidade, estáticas mas muito expressivas. Esses traços 

acabam fazendo com que suas páginas ofereçam ao leitor muito mais do que simples 

informação, alcançando o status de entretenimento. 

A revista Veja, especificamente, oferece uma avalanche de cores em forma de 

produtos e pessoas. O que liga  esses pólos é o consumo. Conrad critica o fato de que “a 

notícia virou mais um item de consumo. Nossas antenas e cabos nos alimentam com 

imagens. Será que desenvolvemos um apetite para horrores?” (2004, p. 12). As imagens 

jornalísticas devem chamar a atenção seja pelo horror ou pela beleza. Quanto maior for 

o extremo, mais publicações serão vendidas. Foi o processo de industrialização que 

aumentou a riqueza e expandiu o lazer e os limites entre informação e entretenimento, 

que se tornaram apagados durante as décadas de 50 e 60 (BRIGGS, BURKE, 2004, p. 

194-196). 

Um dos principais ingredientes alardeados pela revista é o seu interesse pelo 

elemento humanos, o que desperta interesse e é direcionado às pessoas. Tales Alvarenga 

costuma “[...]dividir a pauta em assuntos relevantes, partindo do próprio corpo humano. 

Obviamente, você sabe: eles começam com os interesses primordiais: a alimentação, a 

saúde, a beleza, o prazer.” (MORAES, 2004, p.13). Com isso, Veja traduz uma 

tendência histórica: 

 

O Sunday Times, que surgiu em 1821, originalmente se chamou New 
Observer [...], e o Bell’s Life in London and Sporting Chronicle , que 
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apareceu em 1822, fazia propaganda de si mesmo, dizendo combinar 
as notícias da semana com um rico repertório de moda, graça, e 
humor, além de incidentes da vida social e cotidiana” (BRIGGS, 
BURKE, 2004, p. 205). 

 

 

Já em 1938, com a publicação Picture Post, lemos em seu prospecto: 

 

“Ver a vida; ver o mundo; testemunhar os grandes eventos; observar 
as faces dos pobres e os gestos dos orgulhosos...ver coisas a milhares 
de quilômetros de distância, coisas escondidas atrás das paredes e 
dentro das salas, coisas perigosas de se obter...” (BRIGGS, BURKE, 
2004, p. 217). 

 

Portanto, as raízes histórico-culturais da natureza da revista ajudam na 

explicação de suas construções discursiva, como veremos adiante. 

 

A imagem e a construção de sentidos 

A construção do sentido de uma reportagem é dada pelos seus elementos verbais 

e não-verbais, embora eles utilizem suportes diferentes:  

 

Trata-se do tipo de suporte que é utilizado por  uma ou por outra. Esse 
suporte é o som da linguagem verbal falada, o traço na linguagem 
verbal escrita, mas é muito variado nos diversos tipos de linguagem 
não-verbal, incluindo os mais diversos tipos de grafismos das artes 
plásticas até a utilização de formas, cores e volumes (CORRÊA, 2002, 
p. 16).  

 

Essa diferença de suporte é o que confere em uma reportagem a relação de 

complementação entre fotografias, texto escrito e infográficos. Seus elementos são 

diferentes e por isso mesmo um alcança onde o outro não chega e assim 

sucessivamente. Uma imagem não pode ser traduzida em texto e nem um texto pode ser 

identicamente sinônimo de um texto. “Mais forte é a sua relação de convivência – de 

complementaridade, em alguns caos – sempre presente, quando os processos de 

enunciação são vistos em toda a sua complexidade (CORRÊA, 2002, p. 19, grifo nosso). 

Referindo-se a uma fragmentação de códigos, quanto maior for essa 

complexidade estrutural do discurso,  maior será a possibilidade de representação: 

 

Desvencilhando-se da centralidade lógica e conseqüentes linearidade e 
contigüidade do sentido, o texto não-verbal tem uma outra lógica, 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 4 

onde o significado não se impõe, mas pode se distinguir sem 
hierarquia, numa simultaneidade; logo, não há um sentido, mas 
sentidos que não se impõem, mas que podem ser produzidos 
(FERRARA, 2002, p.16) 

 

Com uma representação mais complexa, os objetivos de quem produz o 

enunciado  podem ser mais viáveis e convincentes. Quando se constrói um discurso, 

tem-se a intenção de que seu enunciatário se convença do que está sendo expresso, 

mesmo que esse desejo esteja implícito. Pinto (2002) destaca três funções básicas de um 

texto: o de mostração, interação e sedução, que são alcançadas com a interação da 

“linguagem verbal e outros sistemas semióticos (como as imagens) [...]” (p.65). Se o 

sentido começa na produção da reportagem, ele escapa até mesmo ao próprio produtor e 

vai encontrar ecos na realização da leitura: “Qualquer que seja o tipo de texto, o leitor, 

de forma mais ou menos nítida, é sempre interpelado. Trata-se para ele de assumir ou 

não para si próprio a argumentação desenvolvida” (JOUVE, 2002, p.22). 

Passamos, agora, à contraposição dessas considerações às fotografias da revista 

Veja. 

 
 

Análise do corpus 

 

Análise quantitativa 

Nesta etapa, vamos organizar de forma sistemática e geral as fotografias das 

matérias, para, posteriormente, analisarmos esses elementos à luz das representações 

discursivas das editorias de saúde e beleza. 

 

 

Tabela 1 

Fotografias 

N° Personagem Fonte  Legenda 

Maria Amélia 
Bogéa 

Marco Antonio 
Rezende 

Tratamentos heterodoxos entre taças de 
champanhe e goles de energético 

Modelo anônima 
(corpo) 

Cláudio Rossi Sem legenda 

Juliana Paes André 
Valentim/Strana 

Horas a fio no aparelho que esquenta e 
esfria o corpo, para perder mais de 4 
quilos antes de posar nua 

1 

Fernanda Lima Cláudio Rossi Tratamento para emagrecer 9 quilos até 
janeiro e interpretar uma doente terminal 
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Angélica Alexandre Sant’Anna Barriga malhada também à base de 
muita injeção, e 3 quilos a menos para 
fazer seu último filme 

Carolina Ferraz Bob Paulino Três suplementos vitamínicos diferentes 
para melhorar a performance na corrida 

José Wilker Rede Globo/ 
Divulgação 

Ator prefere as agulhadas a qualquer 
ginástica: “Parece que vivo na 
academia” 

Paciente Roberto Setton 
 

Quanto mais quente, pior: o instrumento 
mede a temperatura interna das massas 

2 

Termômetro de 
mama 

Marcelo Zocchio Sem legenda 

Modelo anônima 
com espinha (rosto) 

Leland Bobbe / Getty 
Image 

Sem legenda 3 

Cartela de remédio Sem crédito Vários em um: contraceptivos evitam 
acne e cabelo oleoso 

Modelo anônimo 
calvo 
 

Montagem sobre 
fotos Stock Photos 

Sem legenda 

Modelo anônimo 
calvo 

Richard Ross / Getty 
Images 

Sem legenda 

4 

Modelo calvo Sem créditos Sem legenda 

5 Homem comendo 
pizza 

Corbis Sem legenda 

6 Modelo passando 
creme 

Pedro Rubens Sem legenda 

7 Luciana Hübner Nélio Rodrigues / Ag 
1° Plano 

A apresentadora Luciana Hübner: “As 
lentes mudaram a minha vida” 

 

 

O recurso da legenda foi bastante utilizado. Nos casos em que está ausente, a 

fotografia ganha um caráter mais publicitário (lembrando que na publicidade, as 

imagens falam por si mesmas, sem precisar de uma legenda denotativa).  

O que podemos perceber é um recurso muito particular de revistas: em 

alguns casos, a manchete próxima à fo to ou um quadro explicativo podem 

desempenhar o papel de legenda. Percebe-se que os recursos gráficos da revista são 

bastante variados, com o uso de marcadores, linhas (cheias ou tracejadas), fontes, 

cores, barras, degradê e montagens. 

A legenda – recurso verbal -, em alguns casos, lembra depoimentos. Relatam 

o sucesso de um tratamento, como nas propagandas exaustivas da televisão, 

protagonizadas por supostos ex-obesos, por exemplo. 
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A origem das fotos é muito variada, ora vindo de divulgação, ora de 

fotógrafos (não explicitados se pertencem à Veja), ora de sites disponíveis, com ou 

sem assinaturas (caso do Getty Images e do Stockphotos). 

Ainda no que tange às imagens fotográficas, podemos separá- las em três 

categorias de fotos: de mulheres, de homens e de produtos (remédio e aparelho 

médico), tendo o seguinte resultado: 

 

Gráfico 1 
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O gráfico acima evidencia uma discrepância muito grande, dando um peso  

maior à figura feminina. O público feminino, apesar de representar pouco mais da 

metade do público leitor (51%) - segundo dados da própria publicação- é o alvo 

principal das matéria de saúde e Beleza. Além do mais, todas as mulheres das fotos 

obedecem aos padrões da estética ocidental, reforçando um dever-ser nas matérias. 

Esses dados nos levam a pensar também em uma “feminilização” da revista, que 

volta seu alvo para o gênero tido, culturalmente, como o mais consumista e vaidoso: 

o feminino.  

 Outra característica que é facilmente notada é que a maioria das fotos é 

posada. Nenhuma é factual, espontânea, de um acontecimento. Essa característica 

das imagens fotográficas das matérias, além de evidenciarem uma constante nesse 

tipo de temática, também não pode deixar de remeter às imagens publicitárias, que 

são preparadas, nunca espontâneas (até a espontaneidade, quando há, é pensada com 

antecedência).  

 

Análise qualitativa 
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Tendo em vista a impossibilidade de incluir as análises qualitativas de cada uma 

das reportagens na íntegra, passamos, neste momento, a elencar algumas características 

predominantes nas fotografias publicadas nas matérias de saúde e beleza.  

Uma dos traços mais marcantes é que todas as fotografias das edições analisadas 

são posadas. Nenhuma é factual, espontânea e retratando o momento em que ocorre um 

fato. Essa característica das imagens fotográficas das matérias, além de evidenciarem 

uma constante nesse tipo de temática, remetem, ao mesmo tempo, às imagens 

publicitárias, que são preparadas, raramente espontâneas (até a espontaneidade, quando 

há, é pensada com antecedência). Enquanto isso, a revista se distancia do caráter 

jornalístico, que  privilegia os flagrantes do dia-a-dia, a busca por uma imagem 

chamativa mas espontânea, natural.  

De todas as imagens fotográficas, apenas uma representa um usuário que não é 

famoso. Ou seja, as celebridades representam o universo dos usuários. Os consumidores 

dos produtos são tipificados como pessoas ricas, preferencialmente jovens e, acima de 

tudo, felizes. Com sorrisos estampados em seus rostos, perpetuam o mito da felicidade e 

da fama.  

As demais fotos, com anônimos, mas que são produzidas – isto é, posadas, 

preparadas, montadas em um cenário específico – são fotografias que se assemelham 

bem às de publicidades (que trazem pessoas de bem com a vida, de preferência bonitas). 

A única que foge à regra é a foto da matéria N°5 (Duplo poder de fogo). Apesar de ser 

uma foto aparentemente produzida, não traz um modelo de beleza e cria um tom cômico 

à matéria N°9, trazendo a imagem do “gordinho feio mas feliz”. 

Além de figurativizar as temáticas, ilustrando artificialmente as matérias (já que 

são produtos, na sua maioria, que tratam do superficial, do visto, do aparente), as 

imagens possuem outra função: a de atrair o leitor.  

 

O sensacionalismo é uma forma de sedução do texto de revista 
semanal de informações, assim como Muniz Sodré chamou de 
“sucesso”. O sucesso de um indivíduo, um grupo, uma instituição são 
alguns dos fatores que garantem um clima de satisfação e prazer 
estabelecidos pela ordem social. Luxo, alta posição social, feitos 
extraordinários, beleza física e outros fatores enquadram-se no padrão 
Veja de valorização do sucesso.  [...] Em outras palavras, Veja tem 
uma “filosofia do agradável” (VILAS BOAS, 1996, p.82). 

 

A fotografia, de todos os recursos gráficos, é a que traduz melhor o apelo visual. 

No caso das reportagens analisadas, o interesse humano é flagrante nas fotos; todas 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 8 

trazem uma pessoa estampada, com uma única exceção: a imagem da cartela de 

remédios (matéria N°3). Como explica, em seu livro, a editora da revista Capricho : 

 

Uma pesquisa feita com leitores da Veja mostrou que uma matéria de 
uma coluna, sem foto ou ilustração, é lida por apenas 9% dos leitores. 
Já a mesma pequena matéria de uma coluna de texto, acompanhada de 
uma foto ou ilustração, é lida por 15% deles (SCALZO, 2003: p. 70). 

 

O valor humano também é enfatizado por Tales Alvarenga: “Costumo dividir a 

pauta dos assuntos relevantes, partindo do próprio corpo humano. Obviamente [...] você 

sabe, eles começam com os interesses primordiais: a alimentação, a saúde, a beleza, o 

prazer” (MORAES, 2004, p.12).  

Nas páginas de Veja, vemos nitidamente o valor humano explorado sob a ótica 

do Eros (MORIN, 1975). O próprio corpo, ao ser um efeito do uso de um fármaco, 

torna-se uma meta-mercadoria. O corpo expressa na superfície da pele e nas medidas 

padronizadas o valor de cada artifício utilizado para a conquista do resultado ideal. E ao 

fazê-lo, torna-se também uma mercadoria. “O erotismo da mercadoria é, antes de tudo, 

publicitário, e por isso ele concerne diretamente à cultura de massa, que engloba os mais 

importantes meios modernos de publicidade (jornais, rádio, televisão)” (MORIN, 1975, 

p.105) 

Desse modo, as fotografias refletem esse interesse humano, trazendo pessoas, 

em ângulos privilegiados, em geral com um enquadramento fechado, que desvaloriza o 

cenário em favor da figura da personagem. Mesmo assim, em muitas imagens, o próprio  

branco das páginas, que contrasta com os contornos dos corpos,  remetem ao ambiente 

hospitalar, higiênico, leve. 

 

Considerações finais 
 

As fotografias criam representações agradáveis e favoráveis ao que a matéria 

expõe no texto. As ilustrações fotográficas são muito semelhantes entre as editorias de 

saúde e beleza.  

Os usuários, que são as fontes das matérias, apenas reforçam os benefícios de 

determinado artefato médico por meio de sorrisos (indiciando satisfação e plenitude) e 

da aparência física enquadrada nos valores culturais de nossa época. Nesse sentido, a 

busca se dá para estar em consonância com o que o mundo quer significa estar feliz. 
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Vemos que a questão da identidade é explorada ao mostrar e evidenciar a figura 

feminina quando, ao mesmo tempo, o público da revista é majoritariamente feminino. 

Nesse nicho, explora-se o hábito consumista, atrelado às mulheres e que encontram 

explicações não só pela grande oferta de produtos mas pelas exigências culturais a que 

ela vem se expondo. 

Outro aspecto refere-se à exploração do desejo feminino do querer-ser da 

mulher, baseado nos preceitos da perfeição, felicidade, vida saudável e sucesso 

(reconhecimento do outro). 

A própria origem das fotografias, que em alguns casos, provenientes de bancos 

de imagens internacionais, indica que os padrões que vigoram não são os do indivíduo 

comum, mas do indivíduo reconhecido pela beleza em um amplo espaço social. 

A qualidade do suporte da revista e de sua impressão gráfica, mais avançada e  

exata, são aspectos físicos que não podem ser ignorados pois valorizam ainda mais os 

elementos fotográficos como os contornos, as cores e o contraste. A reportagem do 

magazine  foi feita para durar mais que a efemeridade diária do jornal impresso. E assim 

são os sentidos despertados em seu discurso: devem ser agregados ao repertório cultural 

do leitor. 

Ressaltemos, ainda, que muitas fotografias se apóiam muito mais no valor 

estético do que no valor informativo. Tal característica está presente tanto nas 

reportagens de saúde quanto nas de beleza.  

Torna-se, portanto, difícil isolar peculiaridades referentes exclusivamente a uma 

dessas temáticas O apagamento das fronteiras entre os dois temas começa logo em seus 

elementos para- lingüisticos (manchetes, legendas) e traz a fotografia como elemento 

agregador dos mundos de saúde e beleza. 

As diferenças não podem ser tipificadas pois as fotografias acabam atribuindo à 

saúde um elo com a beleza e vice-versa.  

Essa constatação nos leva a uma visão crítica do fazer jornalístico que, ao 

mesmo tempo em que tenta suprir os anseios dos leitores, acaba reduzindo a saúde a 

área estética. Ao mesmo tempo, corrobora para a rigidez dos valores culturais que 

exigem cada vez mais que os indivíduos alcancem incessantemente metas instáveis 

como a felicidade e o sucesso. 
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