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RESUMO 

O presente artigo faz uma análise sobre três edições da Revista Veja que trouxeram em 
suas capas, em setembro de 2010, a imagem de um polvo. Através das teorias 
peirceanas e dos conceitos de Análise da Imagem o artigo busca desconstruir as 
intenções presentes nos símbolos utilizados pela Veja. Foi realizada análise qualitativa 
das capas, imagens e infográficos componentes das matérias vinculadas às capas. 
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INTRODUÇÃO4 

As três capas que a revista Veja desfilou no mês de setembro de 2010 chamaram a 

atenção de muitos brasileiros. Eram capas um tanto quanto assustadoras, com cores 

fortes, alusão a destruição, mas o mais interessante: eram capas que tinham algo em 

comum, um polvo. Sim a imagem de um polvo, animal que não é dos mais populares, 

dominava as três edições, de maneira sequencial, chegando a confundir os mais 

desatentos, que não sabiam se a revista ainda era a da semana passada.  

Uma revista diversificada e generalista como a Veja causa em seu público certa 

estranheza com tamanha repetição. Ainda considerando-se ser o mote das capas uma 

denúncia tão grave e reverberada pelo Brasil _ a denúncia do envolvimento de uma 

aliada a candidata à presidência5 em negócios e desvios escusos de dinheiro _ o fato de 

a revista, como autora da denúncia, não utilizar suas capas como vitrine para divulgar o 

escândalo, através de fotos da acusada, por exemplo, é um tanto quanto inesperado. 

                                                 
1 Trabalho apresentado a Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior, evento componente do XXXIV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Estudante de Graduação - 8º semestre do Curso de Jornalismo da UP, email: carol.elyn@gmail.com  
  
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo da UP, email: elzaap@hotmail.com 
 
4 Este artigo foi produzido em outubro de 2010. As referências temporais foram mantidas para demonstrar 
mais claramente o cenário político que foi pano de fundo da análise. As alterações ocorridas estarão 
indicadas em notas de rodapé. 
 
5 Atual Presidente da República, Dilma Vana Rousseff.  
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A ligação de imagens públicas a um animal, de maneira metafórica, faz lembrar 

casos em que isso é comum. Um dos mais corriqueiros é a imagem do leão para o 

imposto de renda. A imagem do animal, todas as vezes em que se pretende falar do 

tributo é tão comum que as pessoas já sabem do que se trata ao ver um leão na data 

anualmente marcada para a prestação de contas. Impressos, rádio e TV usam 

diretamente o leão para referir o imposto, sem nem mesmo fazer as explicações típicas 

do jornalismo que pretende esclarecer o público. Frases como “prestar contas ao leão” 

são tão comuns que sequer percebemos que é uma alusão metafórica, e não uma 

construção direta, pelo menos não sem alguma reflexão.  

A imagem do leão para o imposto de renda surgiu em 1979 quando a Receita 

Federal encomendou uma campanha publicitária para lembrar e explicar as pessoas 

sobre a prestação de contas do imposto. A imagem do leão foi considerada ideal por ele 

representar um animal forte, justo, leal, manso, que não ataca sem avisar, mas não é tolo 

nem indefeso. Era exatamente a imagem que a Receita queria transmitir. Era preciso 

deixar claro o papel do imposto, familiarizar as pessoas com ele, lembrá-las de fazer a 

prestação, explicar a função e a justiça do imposto, mas deixar claro que a Receita não 

seria tola nem passiva, não aceitaria sonegações e era forte e soberana para agir nestes 

casos. 

A campanha deu certo. A imagem pegou, foi exaustivamente repetida, e hoje está 

de tal forma internalizada que não precisa mais de explicações. O leão é um símbolo 

para a representação do imposto. 

Depois de três capas seguidas, com um mote repetido e uma tiragem superior a 

um milhão cada6, pode-se pensar se a imagem que estava sendo criada pela Veja não 

poderia ter o mesmo objetivo: tornar-se um novo símbolo, algo internalizado e que 

remetesse diretamente ao fim a que se propunha, sem a necessidade de explicações. Mas 

qual seria exatamente este fim? 

O presente artigo se propõe a estudar este aspecto das edições da revista. Através 

da análise das capas e conteúdos aos quais se referiam nas respectivas edições pretende-

se estabelecer quais as possíveis intenções das capas, bem como suas relações 

metafóricas, imagéticas e textuais, além de qual imaginário podem criar e perpetrar na 

população. 

                                                 
6 Tiragens: Edição 2181 de 08/09/2010: 1.210.486 de exemplares; Edição 2182 de 15/09/2010: 1.223.405 
de exemplares; Edição 2183 de 22/09/2010: 1.248.958 de exemplares. 
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METODOLOGIA 

Para cumprir tal objetivo, o artigo analisa as três edições da revista. As suas capas 

e o conteúdo interno referente a elas. 

Como base para a análise das edições foi utilizada a teoria semiótica e alguns 

conceitos de editoração em revista. Conforme o decorrer do artigo pode explicar, 

análises quantitativas tornaram-se inviáveis, de maneira que a análise qualitativa, 

principalmente das ilustrações, tornou-se a base do estudo. 

A forma da análise foi encontrada em Martine Joly, no seu “Introdução à análise 

da imagem”. A metodologia de análise escolhida, que mais se adequava aos intentos do 

artigo perante as ilustrações foi Descoberta da mensagem implícita: 

Se o projeto for descobrir mais precisamente as mensagens implícitas 
veiculadas por uma publicidade ou por qualquer outra mensagem visual, o 
método utilizado pode ser absolutamente o inverso. Pode-se enumerar 
sistematicamente os diversos tipos de significantes co-presentes na 
mensagem visual e fazer com que eles correspondam os significados que 
lembram por convenção ou hábito. A formulação da síntese desses diversos 
significados poderá, então, ser considerada uma versão plausível da 
mensagem implícita veiculada pelo anúncio. (JOLY, 2001. p. 50) 

Através desta análise, e das teorias de edição de capas e infográficos, buscamos 

desconstruir a imagem final proposta, e compreender quais suas indicações e relações.   

Isto porque diferentemente do que as capas sugerem, não existe no interior das 

revistas um texto recheado de metáforas e alusões ao que as capas fazem parecer como 

tema central, o Partido do polvo. O texto ligado às capas é de denúncia política, ligadas 

ao Estado e ao partido, mas as alusões animais são deixadas de lado nas letras, em 

compensação são muito exploradas nas imagens.  

Assim, a análise da revista reduziu-se as suas referências impostas em ilustrações, 

imagens, capas, editoração e títulos. Para isso o trabalho tornou-se imperativamente 

qualitativo, buscando também teorias que sirvam de base para a análise de imagens, 

marcadamente as teorias da semiologia peirceana. 

UM POUCO DE TEORIA EM IMAGEM 

Não é intenção deste artigo versar sobre teorias da imagem, signos, semiologia, 

nem aprofundar-se em estudos sobre Peirce. Fica apenas registrado que serão usadas 

partes da sua teoria, apreendidas através dos livros Introdução à análise da imagem, de 
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Martine Joly e Imagem – cognição, semiótica, mídia, de Lúcia Santaella e Winfried 

Nöth.  

A definição que tomaremos de imagem aqui, dentre tantas possíveis, é a dada por 

Joly, que nos parece a mais abrangente, exatamente por ser verdadeira para qualquer 

utilização da palavra imagem “o ponto comum entre as significações diferentes da 

palavra ‘imagem’ (...) parece ser, antes de mais nada, o da analogia. (...) uma imagem é 

sempre algo que se assemelha a alguma coisa.” (JOLY, 2001. p.38). Imagem pode 

assim ser material ou mental, ilustração, alusão, semelhança, relação matemática, 

qualquer coisa. Embora as imagens que analisaremos sejam ilustrações_ imagens 

materiais do paradigma pós-fotográfico (SANTAELLA, NÖTH, 2001) _ cabe ainda 

uma análise mais específica, já que o caráter que procuramos nas ilustrações é o de sua 

metáfora. As características entre metáfora e imagem (material) neste caso são comuns 

entre si: 

Todavia a “imagem” ou a metáfora também pode ser um procedimento de 
expressão extremamente rico, inesperado, criativo e até cognitivo, quando a 
comparação de dois termos (explícita e implícita) solicita a imaginação e a 
descoberta de pontos comuns e insuspeitados entre eles. (JOLY, 2001 p.22) 

É exatamente o caso da análise das capas em questão. Vários pontos comuns 

podem ser encontrados através de uma busca criativa de ligações. Mas neste momento 

vem ao caso um velho preconceito em relação ao estudo de imagens, a suspeita de que 

jamais encontraremos as intenções exatas do autor. Joly explica que é mesmo muito 

provável que não. Mas a análise de uma imagem não tem a intenção necessária de 

descobrir a verdade do autor, mas sim o que aquela imagem representa para seu 

receptor, na tradicional tríade emissor – meio – receptor. As distorções são menores, no 

caso aqui aplicado, porque a mensagem está sendo analisada contemporaneamente a sua 

produção, o que evita análises posteriores em meios culturais diferentes. O relevante é 

que o efeito no receptor seja talvez mais fundamental que a intenção pré-existente na 

imagem (JOLY, 2001).  

As imagens símbolo 

Segundo as análises feitas por Santaella e Nöth, baseadas na semiótica peirceana, 

as classificações das imagens são feitas enquanto ícone, índice ou símbolo. 

Rapidamente podemos explicar que “as imagens como semelhança de signos retratados 

pertencem a classe dos ícones” (SANTAELLA, NÖTH, 2001. p.37) o que significa que 

os ícones possuem semelhanças e analogias com o que representam, correspondem à 
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primeiridade. Os índices possuem uma ligação mais visceral, eles indicam diretamente 

seu signo. O exemplo mais perfeito é a fotografia que é uma representação completa do 

seu signo, quase deixando de existir em si mesma, apenas indica a realidade que buscou, 

representa a secundidade. Ela é a mais naturalizada das três. O símbolo representa nessa 

classificação a terceiridade. Ele, mais que semelhanças físicas, representa um contexto 

cultural. Diferentemente dos outros, é necessário um conhecimento deste contexto para 

interpretá-lo. Ele é um ícone ou índice carregado de códigos culturais, essenciais para 

sua correta interpretação (SANTAELLA, NÖTH, 2001). 

É exatamente este o caso das ilustrações que encontram-se nas revistas. Mais que 

apenas ícones, que lembram por semelhança um animal (signo polvo), elas são 

carregadas de sentidos, que só podem ser compreendidos à luz do contexto atual da 

política no Brasil, e dos seus conflitos partidários. Para Santaella neste caso a imagem é 

um símbolo: 

Imagens se tornam símbolos quando o significado de seus elementos só 
pode ser entendido com a ajuda do código de uma convenção cultural. 
Veículo do signo (primeiridade) e objeto (secundidade) têm que ser 
associados através de um terceiro, a convenção cultural, ainda a ser 
aprendida, por um interprete (o terceiro). (SANTAELLA, NÖTH, 2001. 
p.150) 

Santaella diz ainda que: 

A terceiridade simbólica (...) encontra-se (...) na medida em que os 
símbolos possuem uma relação de similaridade com o objeto. Essa 
hipoconicidade das imagens, contudo, ainda não é suficiente para sua 
decodificação. Convenções culturais também são necessária para seu 
entendimento. (SANTAELLA, NÖTH, 2001. p.153) 

É exatamente este o caso. A iconicidade com o polvo, e todos os elementos 

complementares da ilustração contém o necessário para a primeiridade, mas são 

incompletos sem os conhecimentos do background da imagem.   

A imagem no paradigma pós-fotográfico 

Questão também relevante para as ilustrações estudadas têm relação com seu 

paradigma. Santaella os classifica em pré-fotográficos, fotográficos e pós-fotográficos. 

As imagens pré-fotográficas são ilustrações e imagens que dependem da habilidade de 

um autor e são produzidas manualmente. As imagens do paradigma fotográfico 

dependem de uma máquina para a produção e são necessariamente fragmentos do real. 

Já as imagens do pós-fotográfico são criadas através de programas computadorizados. 

São matemáticas, vetoriais, representações de pontos de luz. E, fato muito importante, o 
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“paradigma pós fotográfico não exige que o objeto seja preexistente” (SANTAELLA, 

NÖTH, 2001. p.157).  

Isso é particularmente importante porque influencia diretamente a natureza da 

imagem: 

Tendo por propósito visualizar o que é modelizável, as imagens do 
paradigma pós-fotográfico são simulações por modelização através das 
variações de parâmetros de um objeto ou situação dada. O que essas 
imagens colocam em cena é o procedimento da visão. (SANTAELLA, 
NÖTH, 2001. p.171) 

Ou seja, o pós-fotográfico possibilita a visualização de imagens que antes eram 

muito provavelmente auditivas e/ou mentais. E ainda, diferença primordial em relação 

ao pré-fotográfico, o modelo pós possibilita uma noção de realidade (verossimilhança) 

para a cena. Ele mescla a realidade do fotográfico com a invenção criadora (passível de 

autor) e principalmente que precede da existência do correspondente real do pré-

fotográfico. 

É esse o poder presente hoje nas imagens. Pode-se agora partir para o estudo de 

como ele foi usado neste case. 

A REVISTA 

As revistas sempre foram uma forma de personalização no jornalismo. Desde 

seus primórdios as revistas falam, de forma mais abrangente, sobre assuntos mais 

específicos. 

Em 1923, nos Estados Unidos, dois jovens, Briton Hadden e Henry Luce, 
para atender à necessidade de informar com concisão em um mundo já 
congestionado pela quantidade de informação impressas, lançaram a Time. A 
idéia era trazer notícias da semana, do país e do mundo, organizadas em 
seções, sempre narradas de maneira concisa e sistemática, com todas as 
informações cuidadosamente pesquisadas e checadas (...) tendo sempre em 
vista a necessidade de não deixar homens ocupados perderem tempo na hora 
de consumir informação. (SCALZO, 2003. p.22) 

A história que Marília Scalzo conta sobre a Time foi a inspiração da revista Veja. 

A revista da Editora Abril pretendia os mesmos moldes, e é hoje a mais vendida no 

Brasil “a única revista semanal de informação no mundo a desfrutar de tal situação. Em 

outros países (...) esse posto geralmente fica com as revistas de tevê” (SCALZO, 2003. 

p.31).   

Veja foi fundada em 1968 por Mino Carta e Victor Civita. A Editora Abril 

treinou vários jornalistas jovens para a produção. Antes de conseguir se estabelecer, 
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Veja passou sete anos com prejuízo e problemas com a repressão da ditadura. Para o 

editor Roberto Civita, “Ela existe para que os leitores entendam melhor o mundo em 

que vivemos” (PUBLIABRIL). Veja é hoje uma revista voltada as classes A e B. 45% 

do seu público têm renda mensal superior a 9 mil reais.  

Componentes editoriais 

As ilustrações fazem parte das revistas desde os seus primórdios.  Mas no 

começo tinham funções estéticas e desvinculadas do texto. Levou muito tempo antes 

que as ilustrações fossem vinculadas ao texto, primeiro como anexo, depois como 

informação, fazendo às vezes com que ela seja central. Celita Procópio fala sobre como 

a ilustração funciona hoje nas revistas:  

Nas revistas, as imagens sempre acompanham o texto. É por meio delas 
que a idéia do texto primeiro atinge o leitor. São elas muitas vezes as 
responsáveis pela captura do olhar, pelo descanso no meio da página e, 
em muitos casos, que determinam a prioridade da leitura (CARVALHO  
2005. p. 10) 

A ilustração está presente nas matérias, no miolo da revista, mas está também nas 

capas, como um forte apelo visual para a compra. Isso porque a capa é fator essencial 

para a compra. 

A capa é considerada, para absolutamente qualquer revista _ seja de assinatura, 

venda em banca, generalista, público restrito, distribuição gratuita _ matéria de venda. 

Ela é na banca a responsável pela compra. O formato, a identidade, a marca, a chamada, 

a imagem, o título. O leitor define a compra da revista em média em cinco segundos. 

Nesses termos, segundo Fátima Ali, uma capa boa precisa mesmo vender: 

A capa é um anúncio que, quando competente, faz o leitor comprar o 
exemplar da revista; é o elemento isolado mais importante para 
estabelecer sua imagem; é provavelmente a primeira e a melhor 
oportunidade de atrair o leitor na banca. (ALI, 2009. p.68) 

Outro termo de escolha muito importante para a revista é o título.  A manchete 

da capa é o que mostra o assunto principal da revista, conta para o leitor ao que ele terá 

acesso nesta edição. Sendo assim a escolha do assunto da capa é uma forma de 

hierarquização, pois já deixa claro ser aquele o fato mais importante da edição. Esse 

artifício pode conferir ou retirar importância de certos temas. 

Mas o mais importante é que o título guia a leitura. É através do título que o leitor 

ganha a noção base do assunto. E ao longo de toda a leitura do texto é o título que irá 
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explicar e dar importância ou não a um trecho ou informação complementar. É o que 

mostra Comasseto: 

Mas, se, para o jornalista, é no lead que a construção da noticia começa, 
uma vez que é dali que sai o título, com leitor é diferente. É justamente 
no título que a sua participação se inicia, pois, de acordo com nossa 
cultura jornalística, é o título (ou manchete) que encabeça a noticia em 
veículos impressos. (COMASSETO, 2003. p.59) 

E ainda: 

O título, conforme Guimarães (1990, p. 51), “expressa a macroestrutura, 
pois, lido em primeiro plano, orienta a compreensão para a estrutura de 
relevância na apresentação das noticias”. Funcionando como “chave 
para a decodificação da mensagem”. (COMASSETO, 2003. p.59) 

Esse posicionamento deixa claro que o título é fator principal no entendimento do 

leitor perante a matéria. Isso não implica apenas que o título seja bem escrito, mas abre 

uma porta a mais para manipular a compreensão do leitor em relação ao tema. Ele pode 

tirar o sentido a uma matéria. “o título do texto jornalístico está hoje tão intimamente 

ligado a noticia, que, sem ele, a matéria perde o sentido.” (COMASSETO, 2003. p. 60). 

 Assim também ele pode dar um sentido novo ou impercebido na matéria, de 

acordo com a intenção do autor. 

 

AS CAPAS DO POLVO, UMA ANÁLISE IMAGÉTICA 

 

Descrição das capas 

A capa do dia 8 de setembro de 2010 foi a primeira da série. Ela tem um fundo 

preto com os componentes textuais principais (logo da revista e manchete de capa) em 
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vermelho. A imagem apresenta os tentáculos de um polvo esmagando o símbolo da 

federação brasileira.  

A capa do dia 15 de setembro tem fundo vermelho. A imagem principal 

representa um polvo, também vermelho, envolvendo vários maços de dinheiro. Os 

tentáculos do polvo lembram uma estrela de cinco pontas, bem como a iluminação ao 

fundo. 

A capa do dia 22 de setembro traz o logo da revista novamente em vermelho. A 

imagem é do Palácio do Planalto sendo atacado por tentáculos vermelhos, que lembram 

tentáculos de um polvo, mas ao mesmo tempo de um monstro.  

As três capas trazem elementos carregados de significados. Elas são, de acordo 

com as teorias de Peirce, simbólicas. Isso porque mesmo que sejam imagens 

compreensíveis, tanto por seus elementos icônicos como indiciais (Palácio do Planalto) 

seu significado só pode ser compreendido através do conhecimento do cenário político 

brasileiro. Com o aporte dessa bagagem podemos traçar alguns paralelos: 

o A presença do vermelho em todas as capas, principalmente nas 

representações que indicam o polvo, que é a cor do partido ao qual a 

revista se referencía, o Partido dos Trabalhadores (PT); 

o As alusões a uma estrela vermelha de cinco pontas, símbolo do PT; 

o A semelhança que pode ser atribuída aos animais polvo e lula, sendo 

Lula o apelido do representante principal do partido, atual presidente da 

República7, causando assim uma analogia; 

o A apresentação do referido polvo como uma espécie de monstro, que em 

todas as imagens está destruindo algo; 

o Tentáculos e ventosas são representações monstruosas, ao menos na 

cultura ocidental, que podem abarcar, enlaçar, esmagar, mas que também 

se grudam a algo externo a elas (ventosas) e tomam este algo para si;   

o A semelhança audível de polvo e povo, que na fala/leitura da capa mostra 

a ideia de partido do povo, também marca do PT. 

 

                                                 
7 Luíz Inácio Lula da Silva, hoje ex-Presidente, mas ainda muito influente  no partido. 
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Análises 

Com estas observações, pode-se entender algumas das mensagens que as capas 

transmitem. Sendo o polvo o próprio PT, e sendo o PT o partido atualmente no poder, 

percebe-se que nas ilustrações o partido está destruindo a federação (por conseguinte, a 

democracia); tomando dinheiro_ e supondo-se que por ele estar no poder é de lá que ele 

toma o dinheiro_ ele está tomando dinheiro do povo (impostos); destruindo a capital, 

outra instituição da nação, e o palácio do planalto como símbolo democrático, sendo 

mais uma vez uma espécie de monstro. Monstro esse a ser combatido pelas partes 

lesadas, o povo. E o povo poderia combatê-los neste momento específico da história 

(setembro de 2010) através das eleições8 (outubro de 2010). 

A manchete principal sempre traz o polvo, ligando-o ao partido, ao poder e a 

atitudes ilícitas. É interessante perceber que as reportagens internas vinculadas à capa 

não falam especificamente do partido, ou de sua “função polvo”. São uma série de 

reportagens que acusam a ex-assistente da candidata à presidência pelo partido, de 

favorecer empresas em processos de licitação pública, em troca de propina. Apenas a 

primeira das três edições analisadas tinha uma matéria com uma ligação mais direta a 

polvo e poder. Ainda assim a reportagem em si não fala de polvo, nem faz outra ligação 

mais direta ao tema.  

Porém, conforme citado em Comasseto, toda a interpretação da reportagem é 

condicionada a esta iniciação feita pelo título. Ao ler o texto, o leitor procura o polvo 

em cada linha, e portanto pode acabar achando. 

Outro condicionador do texto é a imagem. O polvo aparece na capa, no título, 

nos infográficos, e escondido nos cantos de página (na primeira das três edições). O 

aparecimento e repetição das mesmas imagens modifica a absorção do texto. Mas o 

texto também altera a imagem, e os textos com conotações constantemente negativas 

reforçam a imagem negativa do polvo: 

Portanto as imagens mudam os textos, mas os textos, por sua vez, mudam 
as imagens. O que lemos ou ouvimos a respeito das imagens, a maneira 
como a literatura, a imprensa, a sinalização apropriam-se delas, trituram-
nas e apresentam-nas determina necessariamente a abordagem que 
fazemos delas. (JOLY, 2001. p. 131) 

 Temos, ao longo dos textos internos, outro elemento imagético fundamental: o 

infográfico. Menção maior do polvo no interior da revista, os infográficos passam 
                                                 
8 Quando da publicação das matérias as eleições ainda não haviam ocorrido. 
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informação e ao mesmo tempo usam seu apelo enquanto imagem.  Nas três edições o 

recurso é usado para voltar ao conceito do polvo, sem o uso de palavras. Para Suzana 

Camargo, o infográfico é um recurso que lança a informação “direto na retina”. Ele 

funciona como uma representação pós-moderna dos gráficos, onde a história deve ser 

completa, o infográfico precisa ser entendido por si só. Ainda assim é necessário que o 

essencial seja deixado para a foto, quanto menos texto melhor (CAMARGO, 2000).  

Já Fátima Ali explica que: 

Um gráfico bem feito atrai o leitor, diz alguma coisa que vale a pena ser 
dita, transmite uma opinião, um valor ou um julgamento. É resultado de 
um pensamento editorial. (ALI, 2009. P. 93) 

Para Camargo: 

As fotos ajudam o leitor a ter uma impressão visual da realidade; 
infográficos ajudam o leitor a compreender o que é pesado, intangível ou 
escondido. (...) como as fotos os infográficos podem ser bons ou ruins. 
(CAMARGO, 2000. P. 192). 

Os infográficos ganharam, nas edições analisadas, papel importante nas 

reportagens.  Além de passar mais rápida e visualmente as informações, suas ilustrações 

também estavam carregadas de símbolo: 

O primeiro infográfico traz um quadro dos cargos mais importantes concedidos 

pelo poder executivo no Brasil e qual o partido de seus ocupantes. Ao fundo um polvo 

(o mesmo que na capa esmaga a república) segura o gráfico, que ostenta várias estrelas 

do PT. 
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Na segunda edição analisada não existe um infográfico, mas a ilustração inicial 

da matéria mostra os tentáculos de um polvo vermelho carregados de dinheiro saindo de 

trás do Palácio do Planalto. Na mesma imagem está colocada uma foto do Presidente 

Lula sentado ao lado da ex-assessora acusada de corrupção pela reportagem.   

 

 

Na terceira edição um infográfico mostra um polvo vermelho, também em uma 

formação parecida com a de uma estrela. Cada um de seus tentáculos segura um quadro que 

representa um parente da ex-assessora, e suas ligações escusas com dinheiro público. 

Tomando todo o infográfico existe uma foto da ex-assessora. O quadro que descreve as ações 

dela é na verdade uma estrela do PT, que está colocada no lugar da cabeça do polvo. 
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É perceptível toda a conotação que essas imagens carregam, mesmo que 

desconsiderando o texto contido nos infográficos. Suas informações imagéticas já são 

suficientes para entender o contexto e a mensagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – A IMAGEM ASSERTIVA 

Apesar das análises, e da carga simbólica das imagens, parece necessário aqui 

discutir o poder de assertividade dessas imagens. A questão é: podem elas nos afirmar 

alguma coisa? Ou uma imagem é apenas uma imagem, ela não pode asseverar nada por 

si. Como explica Joly, parece claro que uma imagem não pode afirmar nada sozinha: 

Porém as imagens podem afirmar de alguma maneira? (...) Neste ponto 
temos que considerar um dos mais sérios argumentos contra o potencial 
assertivo das imagens, que é o argumento de sua indeterminação 
pragmática. Foi Wittgenstein (1953: 22) quem o desenvolveu com o 
seguinte exemplo: 

‘Imaginemos uma imagem representando um boxeador em uma 
determinada posição de luta. Agora, esta imagem pode ser usada para 
dizer a alguém como deve posicionar-se, manter-se numa posição, ou 
como ele não deve manter-se; ou como um determinado homem 
manteve-se em tal e tal lugar; e assim sucessivamente. Alguém poderia 
(para usar a linguagem da química) chamar essa imagem de uma 
proposição radical.’.  (JOLY, 2001. p. 206) 

 

Desse ponto chegamos à conclusão de que uma imagem não pode por si 

mesma ser usada para afirmar algo. Se ela não tem essa capacidade, então toda a 

discussão torna-se inútil, afinal, porque analisar uma imagem que não pode asseverar 

nada? É Joly quem responde, afirmando que “entretanto as imagens são usadas para 

propósitos assertivos em situações que excluem outras funções pragmáticas.” (JOLY, 

2001. p. 207). Joly diz ainda que “sempre que signos possam ser usados para asseverar a 

verdade também podem ser usados para enganar. Se asseveram, serão usados como 

mentira.” (JOLY, 2001. p. 207).  

É esta a questão que guia a discussão. Imagens, principalmente em seu 

paradigma pós-fotográfico _ em que elas podem mais que nunca ser ao mesmo tempo 

tão reais e tão falsas _ podem sim mentir. Com ou sem a presença de um texto a 

imagem pode passar mensagens, asseverar verdades ou mentiras, guiar um pensamento 

de acordo com sua intenção própria. Ela pode inclusive alterar um texto, tornando-se 

assim necessária à compreensão que interessa ao emissor do mesmo.  
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Por isso a discussão é fundamental. Mesmo que essa mensagem não esteja 

presente no corpo das reportagens, ela é passada através das imagens e títulos, que 

guiam a leitura para uma compreensão diferenciada. Não é interesse deste artigo definir 

se a Revista Veja está certa ou errada em suas alusões, mas deixar claro quais são elas e 

como elas estão sendo feitas, para que o público possa estar mais ciente das mensagens 

que está absorvendo, e de por que meios elas estão sendo transmitidas.  
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