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Resumo 
 
O presente artigo traz uma análise semiótica das capas das revistas semanais Veja e Isto 
É, nas quais os principais candidatos a Presidência do Brasil em 2010 - Dilma Rousseff 
(PT/RS), José Serra (PSDB/SP) e Marina Silva (PV/AC) - são representados. Além 
disso, é observado se ocorre a espetacularização das imagens e se há elementos que 
revelem a parcialidade dos veículos alinhadas a sua linha editorial quando retratam 
esses candidatos. 
 
Palavras-chave: comunicação; semiótica; imagem; política; espetáculo. 
 
 
Introdução 

Mais que pertencer a um regime particular como coisa sua, sua 
maneira de ser, o parecer é uma parte integrante do exercício do 
poder, não importa qual seja o nome que se dê à autoridade política. 
(Lars Vissing 1986: 207 in GOMES, 2004) 

  
 A preocupação com a imagem e com a opinião publica, assim como o registro 

do espetáculo no campo político não são características exclusivas da sociedade 

contemporânea e muito menos da democracia. Como apresentou Gomes citando 

posteriormente Maquiavel para se justificar, até mesmo o rei Luís XIV utilizou de 

estratégias não midiáticas, que agregavam aspectos positivos a sua imagem, para se 

representar a seus súditos (GOMES, 2004). Hoje, porém, passamos a consumir grande 

parte das imagens públicas por meio da mídia. 

Uma das diferenças da contemporaneidade, portando, está no fato de 

vivenciarmos um período demarcado pelas tecnologias da informação, produtos de um 

mercado extremamente globalizado e competitivo. Dessa forma, grande parte da 
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população tem como único mediador a mídia, que transmite o conteúdo comunicacional 

de interesse político.  

É importante ressaltar, que a midiatização não significa necessariamente 

espetacularização. Eventos do cotidiano político em geral não produzem espetáculos 

(RUBIM, 2002), apenas quando a mídia lhe confere esse caráter. 

 Porém, a imprensa brasileira, em sua maioria, está vinculada à empresas com 

interesses políticos e econômicos e agendas próprias, e por isso tendem a seguir uma 

linha editorial coerente aquilo que está subordinada. Isso pode ser explícito, por meio de 

textos e imagens que ataquem o partido oposto, ou sutil, por meio de uma 

edição/diagramação com maior ou menor sofisticação.  

É inerente ao ser humano tentar interpretar uns aos outros. Assim, a mídia, como 

mediadora, também exerce a função de interpretadora do fato ou da pessoa pública aos 

seus leitores/telespectadores, que estão muitas vezes distantes dos acontecimentos 

noticiados. Essa interpretação pode ser tendenciosa e influenciar diretamente o receptor 

da mensagem. Dessa forma, mais do que reconhecer as falhas e qualidades dos 

candidatos políticos, desenvolvemos também o papel de tentar interpretar a 

representação do que a própria mídia veicula. Logo, um dos objetivos desse artigo é 

tentar compreender como duas das mais importantes revistas brasileiras - Veja e Isto É - 

transmitem para o leitor as características dos principais candidatos a presidência de 

2010, Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva.  

 

(...) porque reconhecemos que há um jogo social sendo jogado, 
tentamos descobrir o tempo todo o que os outros realmente são e 
esperamos produzir opiniões adequadas sobre eles, procuramos, em 
suma, estar no controle do processo interpretativo, controlar as suas 
expressões, separando as autênticas das fingidas, para controlar as 
impressões que os outros nos causam. Interagir, portanto, é atuar e 
assistir a atuações. Interpretação. No duplo sentido da palavra, como 
representação do ator e como decifração da platéia. (GOMES, 2004)   
 

O espetáculo é algo inerente a sociedade e está presente em todos os âmbitos 

sociais.  Na esfera midiática, a separação que se faz entre real e representação, realizada 

a partir do recorte tendencioso do fato ou de um determinado enquadramento utilizado 

para representar uma pessoa pública, caracteriza a sociedade do espetáculo, que vê na 

imagem produzida pela mídia sua base de sustentação.  

Ainda, segundo MORETZSOHN (2002), “num ambiente em que prevalece a 

imagem (...) os contornos entre o público e o privado são cada vez mais fluídos”, uma 
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vez que teóricos da área, jornalistas e o próprio público ainda não entraram em consenso 

sobre o que deve ser divulgado, e principalmente, como essa notícia deve ser tratada 

sem por os interesses pessoais das partes envolvidas - público e empresa - em evidência. 

Contudo, não podemos também eximir as pessoas vinculadas à política de sua 

parcela de responsabilidade com o que a mídia “espetaculariza”. Essas para se 

enquadrarem na agenda midiática assumem posturas e procuram por meio do espetáculo 

formas de enaltecerem seus feitos, portanto sua imagem. 

 

A política não se realiza sem o recurso às encenações, aos papéis sociais 
especializados, aos ritos e rituais determinados. Antonio Augusto 
Arantes, estudando as manifestações de rua, por exemplo, lembra: 
``...essas manifestações são, a um só tempo, ação (articulação 
pragmática entre meios e fins) e atuação (enunciado simbólico): rito, 
teatro e, por vezes, festa. (Arantes, 2000, p.88 in RUBIM, 2002) 

 

 Assim, o espetáculo é utilizado como forma de poder tanto pela mídia quanto 

pelas pessoas públicas, uma vez que a imagem representada seduz os sentidos e o 

público. Dessa forma, aquilo que desperta atenção impulsiona o consumo, que neste 

caso é a informação. Logo, o consumo privilegia tanto a empresa que arrecada mais 

capital ao vender a informação em seus produtos, como jornais, quanto às pessoas 

públicas que adquirem status social a partir de suas representações.  

 Um exemplo brasileiro que se encaixa nesse cenário é a revista Veja. Ela é 

publicada pela editora Abril com uma tiragem de cerca de um milhão de exemplares 

semanais. Essa revista é intitulada por alguns blogueiros e até mesmo jornalistas como 

sendo tendenciosa em seus textos, mas principalmente em sua forma de dar cobertura a 

um fato ou a um indivíduo. Um exemplo é do jornalista Luís Nassif5, que utilizou do 

espaço da internet para divulgar um dossiê feito por ele sobre a revista. 

A partir das relações acima apresentadas, tentaremos identificar a forma como as 

capas da revista Veja das edições 2153 e 2161 dos dias 24 de fevereiro e 21 de abril de 

2010, nos quais mostra as figuras dos candidatos à presidência Dilma Rousseff e José 

Serra, respectivamente, representou os mesmos, observando indícios de 

espetacularização da imagem.  

Posteriormente, a título de comparação, faremos uma análise das edições 2113, 

2117 e 2119 da revista Isto É, nas quais as figuras dos candidatos Dilma Rousseff, de 

Marina Silva e de José Serra, respectivamente, são apresentados. A Isto É é publicada 

                                                 
5 Site de Luís Nassif http://sites.google.com/site/luisnassif02/ 
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semanalmente pela editora Três e está entre as três principais revistas brasileiras, ao 

lado da Veja e da Época, em relação a circulação.  

Sendo a Semiótica a ciência de todas as linguagens, e entendendo que linguagem 

são todas as formas possíveis de se comunicar, inseridas nos sistemas de vida sócio-

históricos, utilizaremos alguns de seus conceitos teóricos, para entender como se dá a 

representação dos signos nas capas dessas revistas, por meio da análise imagética. 

 

 

A internet e as eleições de 2010 

 Antes da análise das capas, é preciso conhecer quais são as estratégias que vêm 

sendo utilizadas nas campanhas políticas atuais para compreendermos como a imagem 

dos candidatos está sendo trabalhada.  

Grande parte do que acontece no cenário político norte-americano reflete-se no 

restante do mundo, principalmente nos chamados países emergentes, como o Brasil. 

Dessa forma, é importante dar destaque a campanha presidencial dos Estados Unidos de 

2008, na qual o então candidato Barack Obama utilizou com maior ênfase as diversas 

ferramentas proporcionadas pela internet, dentre elas as redes sociais.  

É fato que muitos dos recursos utilizados por Obama ainda não existiam nas 

campanhas eleitores anteriores, e que em pouco espaço de tempo a internet se inovou e 

possibilitou o acesso rápido a informação e a maior interação com o público. Logo, não 

podemos prever o que está por vir nas próximas eleições, graças à velocidade das 

transformações tecnológicas. Contudo, o que se procura observar aqui é a forma como o 

presidente dos Estados Unidos, apoiado em Chris Hughes - fundador da rede social 

Facebook e chefe da campanha online desse candidato - construiu a sua imagem.  

 
(...) vimos em um intervalo de, no máximo, quinze anos campanhas 
que, grosso modo, podem ser designadas de proto-web, web, e pós-web. 
As primeiras começam com um uso tímido da internet no início dos 
anos 1990, em que basicamente se reconhecia uma importante 
ferramenta da internet: o email. (GOMES; FERNANDES; REIS; 
SILVA, 2009) 
 

  

Barack Obama utilizava 16 diferentes mídias sociais, nas quais se articulavam 

entre si de forma a fazer com que o leitor/usuário ao entrar em uma dessas plataformas 

ou em seu site oficial fosse convidado a conhecer as demais formas de apresentação e 

divulgação do candidato. 
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Além disso, ao contrário de seu oponente, as plataformas referentes às redes 

sociais utilizadas por Obama faziam com que o leitor/usuário entendesse que esse 

interagia com as pessoas comuns, principalmente, porque seu perfil do Twitter seguia 

um número considerável de pessoas. Esse fato é considerado por Gomes (et al, 2009) 

como sendo o ponto chave de sua campanha, já que dessa forma entendia-se que o 

candidato estava disposto a escutar seu público. Assim, ao utilizar essas possibilidades 

ele conseguiu o máximo de visibilidade tanto na rede quanto na grande mídia. Neste 

caso, o retratando, muitas vezes, como um homem “compreensivo”, porém, 

determinado e com uma proposta diferenciada.  

No Brasil podemos perceber na campanha presidencial de 2010 como o “caso 

Obama” influenciou a maneira como os principais candidatos - Dilma Rousseff 

(PT/RS), José Serra (PSDB/SP) e Marina Silva (PV/AC) - se organizaram.  

A princípio, de forma tímida, suas equipes começaram a utilizar plataformas da 

internet, como blog e Twitter, ainda na pré-campanha para divulgar os acontecimentos 

de suas vidas política, tentando dessa forma, construir uma imagem semelhante a do 

atual presidente dos Estados Unidos.  

Além disso, percebe-se várias analogias na campanha desses candidatos à 

campanha de Obama, tanto na mídia quanto nos sites oficiais, como posturas e gestos e 

o layout das páginas. Porém, a interação com a população, por meio da rede, ainda é 

restrita, resumindo a alguns comentários em suas contas do Twitter. 

 

 

A representação dos candidatos na revista Veja 

Os meios de comunicação social ao utilizarem de elementos como o espetáculo e 

a valorização da imagem, constroem um sistema de linguagens, que a partir do conjunto 

de informações, produzem significados por meio do processo sígnico.  

Segundo Machado, referindo-se a Bakhtin “em nenhum momento texto é tão 

somente produção verbal. Texto é signo que se constitui na fronteira do dito e do não-

dito, do verbal e do não verbal”. Logo, o conjunto da obra de uma capa de revista, ou 

seja, frases, palavras e imagens - desenho e fotografias - formam um texto a ser lido e 

interpretado. Dessa forma, “texto é tecido”, no qual se tece significados dentro da 

unidade expressiva de uma cultura. (MACHADO, 1999) 

Assim, observemos a capa do dia 24 de fevereiro de 2010 da revista Veja. Ela 

nos traz uma fotografia em preto e branco no plano close da candidata Dilma Rousseff, 
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como mostra a figura 1. Entretanto, essa imagem demonstra que foi utilizado em sua 

confecção o uso de efeitos especiais possibilitados por softwares de edição, já que o 

pingente do colar da candidata em formato de estrela está em vermelho; símbolo e cor 

do Partido dos Trabalhadores (PT), o qual Dilma é filiada.  

Além disso, a borda da capa e a palavra Veja, referente ao nome da revista - que 

aparece duas vezes - e a palavra artigo, assim como também o uso de estrelas para 

pontuar/separar os textos referentes a outras matérias, também estão em vermelho, 

remetendo mais uma vez ao partido. As demais frases e palavras encontram-se na cor 

branca. 

 

 

              Figura 1: Capa da Veja Ed. 2153 do dia 24/02/2010 
 

 

A postura “dura” da candidata Dilma Rousseff e o olhar voltado para o lado são 

outros signos que chamam a atenção nesta capa. Esta atitude pode representar ao leitor 

uma imagem de uma pessoa amarga, “fechada” para a opinião pública e contrária a 

mudanças. Logo, essa pose não mostraria as características necessárias a um candidato a 

presidência, já que esse cargo exigiria flexibilidade e disposição para fazer escolhas. 

Porém, ao lermos a citação título em tamanho considerável, no qual está escrito: “A 

realidade mudou e nós com ela”, percebemos uma contradição de informação. Por um 

lado temos a imagem séria e rígida da candidata, por outro o texto, que mostra as 

mudanças pelas quais o país vem passando.  
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 Já na capa em que o candidato Serra é apresentado (Figura 2) podemos observar 

não só uma postura mais leve e descontraída, como também uma referência clara a 

imagem do presidente Barack Obama na revista semanal norte-americana TIME, 

quando esse ainda era candidato a presidência.  

Neste caso, o candidato Serra, na fotografia colorida em plano close, com pose 

sorridente, olhando para frente e com a mão no queixo, representam uma imagem de 

uma pessoa confiável e que está atenta ao que o público quer e está dizendo. As cores 

utilizadas nas frases e palavras, diferentemente das usadas em Dilma, não remetem ao 

partido ao qual Serra está filiado. Utilizou-se o branco e o amarelo escuro e a palavra 

Veja está apenas contornada. 

 

 
Figura 2: Capa da revista TIME , Vol. 121 No. 20 do dia de 19/05/08 . E capa da revista Veja, Ed. 

2161 do dia 21/04/10 

 

O olhar do Serra indo ao encontro dos olhos dos leitores e a postura de “fala que 

eu te escuto”, prende a atenção dos mesmos. Além desses signos, a referência a postura 

de Obama, que já representa um símbolo de mudança em campanha eleitoral, pois esse 

dava a impressão de interagir com o público por meio das ferramentas da internet, 

formaliza a espetacularização da imagem do Serra na capa.   

 

A plasticidade visual, componente essencial, e a sonoridade tornam-se 
vitais: os movimentos, os gestos, os corpos, as expressões corporais e 
faciais, o vestuário, os cenários, a sonoridade, as palavras, as 
pronuncias, as perfomances; enfim, todo esse conjunto de elementos e 
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outros não enunciados têm relevante incidência na atração da atenção, 
na realização do caráter público e na produção das simbologias e dos 
sentidos pretendidos com o espetáculo. (RUBIM, 2002) 

 

 Os signos que se destacam com força nessas duas capas e que desenvolvem entre 

si indícios de contigüidade, portanto de secundidade6, relacionam-se com outros fatos, 

ou seja, na capa que está a figura de Dilma, percebemos a todo tempo a referência ao 

partido que ela está filiada, já na capa em que aparece o Serra, referimos a imagem 

“carismática” do presidente dos Estados Unidos Barack Obama. 

 

 

A representação dos candidatos na revista Isto É 

 Ao contrário da revista Veja7 e de forma diferenciada, a revista Isto É apresentou 

três capas com os principais candidatos a presidência do Brasil: Dilma Rousseff, Marina 

Silva e José Serra, respectivamente. Além disso, essas capas são similares nos recursos 

fotográficos e textuais.  

A foto dos candidatos está em plano close, a palavra Isto É, referente ao nome da 

revista, está na cor branca e sobreposta a imagem. O título da matéria principal também 

é similar e escrito com cores neutras, branco e preto, mudando apenas o nome do 

candidato: “Dilma por Dilma”, “Marina por Marina” e “Serra por Serra”. As demais 

frases são também organizadas de forma semelhante nas três capas, utilizando também 

as cores branco e preto. Nestes casos, não há grandes diferenciações entre as mesmas 

(Figura 3).   

 

                                                 
6 A versão final das categorias universais criada por Charles Sanders Peirce, desenvolvida desde 1867, e que segundo 
Santaella passou a pertencer à ciência da fenomenologia, pode ser entendida em linhas gerais como a compreensão do 
mundo pelo homem. Sua classificação se dá em Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. Sendo a primeira “o modo 
de ser daquilo que é, em referência a qualquer outra coisa”, a segunda “quando um fenômeno primeiro é relacionado 
a um segundo fenômeno qualquer” e a terceira a “categoria que relaciona um fenômeno segundo a um terceiro” 
(SANTAEELLA, 1997). 
7 Até a finalização desse artigo a revista Veja só havia publicado capas com os candidatos Dilma Rousseff 
e José Serra. 
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Figura 3: Capas da revista Isto É, Ed. 2113, 2117, 2119 dos dias 12/05, 09 e 23/06/2010, 

respectivamente. 

 

As cores utilizadas no fundo - azul para Dilma, verde para Marina e amarelo 

para Serra - simbolizam as cores da bandeira brasileira. Além disso, a forma igualitária 

como os candidatos são representados simbolizam as características necessárias ao 

cargo de presidente, como a simpatia e a disposição para fazer escolhas a favor da 

população. Observa-se assim, que nas três capas, por convenção, há a predominância da 

terceiridade. 

 

(...) compreender, interpretar é traduzir um pensamento em outro 

pensamento num movimento ininterrupto, pois só podemos pensar um 

pensamento em outro pensamento. É porque o signo está numa relação 

a três termos que sua ação pode ser bilateral: de um lado, representa o 

que está fora dele, seu objeto, e de outro lado, dirige-se para alguém em 

cuja mente se processará sua remessa para um outro signo ou 

pensamento  onde seu sentido se traduz. E esse sentido, para ser 

interpretado tem de ser traduzido em outro signo, e assim ad infinitum. 

(SANTAELLA, 1983) 

 

Contudo, o fato que mais chama a atenção nas capas é a postura dos candidatos. 

Os olhos voltados para frente e a mão no queixo, mesmo que de forma distinta - Dilma 

está com o queixo apoiado nas duas mãos; Marina está com o queixo apoiado na palma 

de uma das mãos; e Serra está com o queixo apoiado entre o dedo polegar e o resto da 

mão fechada - faz novamente alusão a imagem do presidente Barack Obama na revista 

TIME.  
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Neste caso, mesmo fazendo-se referência ao presidente dos Estados Unidos, não 

verificamos a ocorrência da espetacularização da imagem nas capas da Isto É, pois o 

recorte dado às mesmas não demonstra a existência de favoritismo a um lado. 

 

 

Considerações Finais 

 Sendo a semiótica a ciência que estuda a forma como os signos presentes nos 

textos se apresentam a nós, e entendendo, novamente, que texto são todas as formas de 

linguagem, podemos concluir que os textos produzidos na mídia brasileira, 

proporcionam ao leitor distintas interpretações.  

Além disso, a linguagem é determinada pelo que se diz e pelo que se pode 

subentender a partir do que não é dito, ou seja, pelos signos não verbais. Neste caso, o 

contexto social ao qual o leitor está inserido influência diretamente a compreensão do 

que está sendo divulgado, pois é a partir das experiências individuais que ele percebe o 

mundo a sua volta. Podendo assim, fazer as relações que os veículos de comunicação 

tentam evidenciar em seus textos ou interpretar os signos com outros significados. 

Contudo, durante o processo sígnico dessa análise, percebemos que os signos 

representados nas capas da revista Veja, como as posturas dos candidatos e as cores 

utilizadas, seguem uma linha editorial coerente com os interesses da empresa ao qual 

está subordinada.  

Neste caso, a linguagem daquilo que não é dito deixa evidente o posicionamento 

político da organização dessa revista. Já que ao representar os candidatos Dilma 

Rousseff e José Serra ela faz inferências às características, que no contexto histórico-

cultural brasileiro, possuem significados relacionados aos sentimentos e qualidades 

necessárias a um governante. Ou seja, podemos interpretar a partir da forma como as 

capas foram construídas que a imagem da Dilma é de uma pessoa “fechada” e a do 

Serra é de uma pessoa confiável e disposta a escutar. 

 Dessa forma, ao tentar individualizar o candidato José Serra e aproximar sua 

imagem ao do presidente Barack Obama, por meio de artifícios visuais, a revista Veja 

acaba por espetacularizar a imagem de Serra. Podendo, assim, influenciar a opinião 

pública, que busca nessa revista informações sobre política.  

 Quanto à revista Isto É, ao menos nesta análise, os signos apresentados nas capas 

dos candidatos não deixam claro o direcionamento político da mesma. Podemos até 

constatar que a revista chega perto do que, em teoria, se conhece por jornalismo 
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imparcial, uma vez que as capas não possuem diferenças extremas, já que os candidatos 

são apresentados de maneira igualitária.  

 Portanto, os leitores, ao buscar informações na mídia, sejam sobre política, 

esporte, cultura, etc., devem estar atentos tanto à linguagem verbal – o dito, quanto à 

linguagem do não-dito, formado pela composição de imagens, símbolos, cores, formas, 

palavras e frases, que muitas vezes expressa significados além do que se espera obter.  
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