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RESUMO 
 
 

 
Na primeira década do século XXI, a conjuntura favorável apresentada pela 
economia e política brasileiras no cenário mundial concorreu para uma 
grande exposição do Brasil na mídia nacional e internacional. No jornalismo 
de revista, tal fato pode ser observado no destaque conferido ao país em 
inúmeras capas que veicularam imagens e referências de nossa nação. 
Nesta pesquisa, focalizando o gênero capa de revista, investigamos as 
representações do Brasil contemporâneo configuradas em publicações 
nacionais e internacionais e exploramos as possibilidades de uso desses 
textos multimodais no processo de ensino-aprendizagem de Português para 
Estrangeiros da área de negócios (PBE-N). A análise do corpus formado por 
capas da Veja, Exame Special Edition in English, Newsweek e The 
Economist teve por base pressupostos teóricos da Teoria das 
Representações Sociais; da Comunicação Social; da Linguística do Texto e 
da Gramática do Design Visual. As conclusões desta pesquisa revelaram 
convergências e divergências entre as representações do Brasil veiculadas 
pelas capas nacionais e estrangeiras analisadas, demonstraram que o 
gênero em foco permite múltiplas abordagens de leitura e resultaram no 
estabelecimento de diretrizes para orientação de professores e autores de 
materiais didáticos interessados na elaboração de atividades de 
leitura/produção de textos de PBE-N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Capa de Revista; Representações Sociais; 
Multimodalidade; Leitura; Português do Brasil para Estrangeiros – Negócios 
(PBE-N). 



	  

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

In the first decade of the XXI century the favourable combination presented by 
the Brazilian economy and politics in the world scenery happened to 
showcase Brazil in the national and international media. In written news it can 
be seen due to the highlight given to the country in several issues that 
depicted images and references too our country. In this research focusing the 
genre of magazine cover, we look into the representation of contemporary 
Brazil displayed in national and international publications and we examine the 
possibilities of making use of these multimodal texts in the process of 
teaching and learning of the Portuguese language by foreigners in business 
area (PBE-N). The analysis of the corpus build up by covers from Veja, 
Exame Special Edition in English, Newsweek and The Economist was based 
on the theoretical assumptions of Theory of Social Representation; of Social 
Communication; of Linguistic of the Text and The Grammar of Visual Design. 
The conclusions of this research reveals convergences and divergences 
between the representation of Brazil rendered by national and international 
covers that have been taken into analysis, thus showing that the genre in 
focus allows several ways of reading approaches and ended up by 
establishing guidelines that help teachers and authors of textbooks that are 
interested in creating activities for reading/producing texts for PBE-N.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS: Megazine Cover; Social Representation; Multimodality; 
Reading; Brazilian Portuguese for foreigners - Business (PBE-N). 
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1	  INTRODUÇÃO	  	  
 

O cenário mundial do final do século XX e início do século XXI passou 

por inúmeras e profundas transformações em diversas áreas. No âmbito da 

política e da economia, podemos afirmar que tais transformações tiveram 

repercussões sem precedentes no rumo da história global. Acompanhamos, 

por exemplo, crises econômicas das mais diferentes ordens que abalaram 

antigas lideranças e fizeram emergir novos atores no contexto internacional.      

Durante os primeiros anos do século XXI, países emergentes como 

Brasil, Rússia, Índia, China e, mais recentemente África do Sul, formaram o 

grupo denominado BRICS. Dispondo de economias com grande potencial 

produtivo e de consumo constituíram tratados de comércio e passaram a 

influenciar cada vez mais nas decisões internacionais. O fluxo de capitais 

transita de um país para outro com maior rapidez, facilitando o recebimento 

de investimento de grandes empresas. Essa fluidez monetária colabora para 

a mundialização dos mercados, pois, para garantir maior lucro, bancos, 

empresas de comércio, serviços e mídias se redistribuem pelo mundo em 

busca de países nos quais os incentivos para sua instalação sejam 

vantajosos.  

Nesse panorama, consolidado durante a primeira década do nosso 

século, o Brasil se destacou graças, entre outros fatores, à estabilidade 

econômica e política. Análises de especialistas em economia apontam as 

muitas vantagens que nosso país possui sobre os demais membros do 

BRICS, dentre as quais destacamos: ausência de problemas religiosos, 

étnicos ou rivalidades nacionalistas e regime democrático consolidado.  

O reconhecimento do país como uma potência econômica, sua 

liderança dentro do Bloco MERCOSUL e a atuação em tomadas de decisões 

mundiais são importantes ganhos que foram conquistados ao longo desse 

período. Essa situação favorável gerou confiabilidade e aumento de 

investimentos estrangeiros no país, fato evidenciado nas mais diversas 

mídias nacionais e internacionais  (jornais,  revistas,  publicidade, internet, TV 

e rádio). O interesse não se esgota apenas nas questões de investimentos e 

de negócios: muitos estrangeiros reconhecem que conhecer o idioma e a 
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cultura do interlocutor pode significar sucesso em um empreendimento 

econômico, tornando-se até mesmo condição indispensável para o êxito nas 

relações comerciais entre as diversas nações.  

O entusiasmo pelo aprendizado de nosso idioma pode ser verificado 

no aumento de programas de português para estrangeiros (em universidades 

e cursos livres), merecendo destaque em revistas nacionais e internacionais, 

que trouxeram para o debate a importância da língua portuguesa nesse novo 

contexto.  

A edição número 72 da Revista Língua Portuguesa (dez./2011), 

apresenta para a reportagem de capa a seguinte chamada:  “O valor do 

idioma: Responsável por 17% do PIB, quinta língua mais falada do planeta 

ganha vigor com projeção internacional do Brasil” (cf. Figura 1). A reportagem 

que tem destaque nessa edição aponta que o crescimento e valorização do 

idioma no mundo acompanham o atual destaque econômico e cultural do 

Brasil no cenário mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Capa da revista Língua, dezembro de 2011 
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 A revista MONOCLE, no número 57, volume 06 (out/2012), destaca na 

chamada principal da edição “A geração lusofonia: por que o Português é a 

nova língua de poder e dos negócios1” (cf. Figura 2).  Para responder à 

pergunta que constitui a chamada de capa, são apresentados artigos 

abordando o mundo lusófono na perspectiva política, econômica, cultural e 

do design. No artigo de abertura dessa publicação, o editor chefe afirma que 

“é a hora de o resto do mundo começar a aprender um pouco de português”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sua coluna para o site da revista The Economist Intelligent Life, 

publicada na edição de março/abril de 2012, a correspondente Helen Joyce 

assina a matéria intitulada “O português brasileiro é a melhor língua” e 

ressalta que, para aqueles que desejam um retorno de seus investimentos, a 

melhor língua para se aprender é o português do Brasil. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  As traduções dos textos das capas de revistas mencionadas na tese são de nossa autoria.	  

Figura 2: Capa da revista Monocle, outubro de 2012 
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Outro índice que comprova o crescente interesse pelo nosso idioma e 

cultura é o aquecimento do mercado editorial com publicações voltadas para 

o ensino de Português para Estrangeiros, nos primeiros anos do século XXI. 

Cabe ressaltar, nesse período, o surgimento de publicações específicas para 

o ensino de português para estrangeiros da área de negócios. Em nossa 

investigação, foram encontrados no mercado editorial brasileiro três materiais 

didáticos, a saber: Diálogo Brasil: curso intensivo de português para 

estrangeiros (2003), Panorama Brasil: ensino do português no mundo dos 

negócios (2006) e, mais recentemente, Bons negócios – Português do Brasil 

para o Mundo do Trabalho (2013). 

Nossa pesquisa de mestrado e doutorado insere-se no quadro da atual 

projeção que o Brasil conquistou no cenário mundial. No decorrer de nossa 

trajetória profissional, tivemos a oportunidade de lecionar a língua portuguesa 

e a cultura brasileira para grupos de estrangeiros com demandas específicas 

de aprendizagem. Destacamos em especial o público da área de negócios, 

que nos motivou primeiramente a desenvolver a dissertação de mestrado O 

ensino de PBE no mundo de negócios: gêneros textuais e escrita, focalizando 

o ensino da escrita a executivos estrangeiros interessados em aprender 

português do Brasil, com foco na área de negócios2.  

No contexto de ensino/aprendizagem de PBE-N, de acordo com 

Belfort-Duarte (2009), é importante mencionar determinadas características 

do público-alvo que devem determinar a organização dos cursos, a escolha 

de material apropriado ao ensino, bem como a elaboração de atividades 

complementares, a saber:  

§ escolaridade – são aprendizes adultos com um alto nível de 

escolaridade e normalmente têm o conhecimento de uma ou mais 

línguas estrangeiras; 

§ necessidades específicas de uso da língua – os alunos passam a 

maior parte de seu dia no ambiente de trabalho, em contato com 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Área denominada em nossa dissertação de mestrado como Português do Brasil para 
Estrangeiros – Negócios (PBE-N). 
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brasileiros, realizando tarefas que, muitas vezes,  necessitam de 

comunicação oral e escrita em português; 

§ comunicação – no mundo dos negócios, diversas transações 

comerciais e acordos são firmados por meio de negociações e 

documentos. Adquirir uma competência comunicativa e intercultural 

não só no campo profissional como também para as vivências sociais 

e culturais é um fator imprescindível para o sucesso nas interações 

cotidianas e de negócios.  

§ disponibilidade do aluno – a duração e a modalidade do curso variam 

de acordo com a disponibilidade do aluno. Geralmente, as aulas são 

individuais, normalmente ministradas nos escritórios da empresa e 

durante o expediente de trabalho.  

 

Ainda naquele estudo, Belfort-Duarte (2009), ao tratar da correlação 

leitura e escrita em língua portuguesa no ambiente de trabalho, constatou 

que os gêneros de maior frequência de leitura no cotidiano desse público 

específico eram: emails, seguidos por artigos em jornais e revistas, avisos e 

relatórios e, por fim, contratos.  

Diante da escassez de materiais didáticos publicados no Brasil para o 

ensino de PBE-N e do baixo índice de atividades pautadas em gêneros 

textuais de interesse para os aprendizes, percebemos, durante a nossa 

prática docente, a necessidade de elaborar constantemente atividades para 

suprir essas lacunas. Para elaborá-las, buscávamos primeiramente fazer uma 

prospecção dos temas de interesse dos aprendizes e das imagens do Brasil 

que faziam parte do seu universo, com o intuito de selecionar textos que 

fomentassem, em sala de aula, uma prática produtiva da língua-alvo.  

Para promover o desenvolvimento da habilidade de leitura e produção 

oral dos aprendizes, estimulando discussões em sala de aula em sintonia 

com seus interesses, começamos a buscar na mídia impressa reportagens 

(muitas delas anunciadas nas capas das revistas que as veiculavam) que 

trouxessem informações sobre o Brasil. Tendo reunido um material 

significativo para as atividades de aula, ao examiná-lo mais detidamente, 
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consideramos que seria relevante pesquisar as representações do Brasil  

contemporâneo nele configuradas e explorar suas possibilidades de uso no 

processo de ensino-aprendizagem da língua e cultura do Brasil para 

aprendizes da área de negócios.  

Posteriormente, ao dar prosseguimento aos nossos estudos, em nível 

de doutorado, observando o material já recolhido de periódicos nacionais e 

ampliando-o com material oriundo de periódicos estrangeiros, percebemos 

que os textos multimodais das capas que flagravam imagens relativas ao 

Brasil, além de constituírem, por sua própria função social, gêneros 

impactantes e sumarizantes, poderiam constituir textos de partida relevantes 

para atividades de leitura e produção em aulas de PBE-N. Impactantes 

porque tratavam de assuntos atuais e de interesse para os aprendizes da 

área de negócios e sumarizantes porque “davam o seu recado” de forma 

breve, recorrendo à associação da imagem com textos curtos na língua-alvo.   

A utilização de textos desse gênero no desenvolvimento de atividades 

de leitura destinadas a aprendizes da área de PBE-N levaria em conta as 

características desse público-alvo, constituído por profissionais adultos com 

escolaridade alta, focados em sua atividade no Brasil, com necessidade 

específica de desenvolver sua competência comunicativa e intercultural em 

língua portuguesa e disponibilidade de tempo reduzida. Consideramos ainda 

que, nesse tipo de atividade, os aprendizes estrangeiros teriam a 

oportunidade de utilizar os conhecimentos construídos em sua vivência 

profissional e pessoal aqui no Brasil, além de terem sua leitura perpassada 

por seu ponto de vista e por sua cultura de origem.    

Nesta pesquisa, objetivamos verificar em capas de periódicos 

brasileiros e estrangeiros direcionados a um público genérico ou a um público 

específico da área de negócios, representações do Brasil que circularam na 

primeira década do século XXI, e explorar as possibilidades de utilização 

desse material como textos de partida para atividades de leitura/produção de 

textos no ensino de PBE-N.  

  Para tal, constituímos corpus de pesquisa com 30 capas de revistas 

brasileiras e estrangeiras da primeira década do século XXI, que focalizam o 

Brasil, analisando as representações do país nelas configuradas pela 
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associação de imagem e palavra e explorando caminhos para a elaboração 

de atividades de leitura/produção de textos para a área de PBE-N.    

 

  As questões que orientaram a pesquisa foram as seguintes:  

§ Como o Brasil foi representado nas capas de revistas de informação e 

de negócios nacionais e estrangeiras, publicadas na primeira década 

do século XXI? 

§ Como se dão essas representações sob a ótica de editorias 

estrangeiras e brasileiras? Em que pontos convergem e divergem?  

§ Em que medida essas representações se aproximam e se afastam de 

imagens estereotipadas de Brasil?  

§ Que temáticas se destacam e que tópicos3 por elas abarcados são 

potencialmente interessantes para a área de PBE-N ? 

§ É possível, a partir da observação dos componentes verbais e            

não-verbais que configuram os textos multimodais das capas, sob o 

ângulo de sua composição, interação com o leitor e representação de 

mundo, estabelecer algumas constantes que contribuam para a 

elaboração de uma guia de orientação para professores e autores 

interessados em produzir material para ensino/produção de textos na 

área de PBE-N ? 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, recorreremos a pressupostos da 

Teoria das Representações Sociais (DOISE, 2001; JODELET, 2001; 

MOSCOVICI, 2001, 2012), a  contribuições da área de Comunicação Social 

(ALI, 2009; PINTO, 2002; SCALZO, 2011; TAVARES e SCHWAAB, 2013; 

FARIA e ZANCHETTA JR., 2007; VAZ e TRINDADE, 2013), a estudos sobre 

Gêneros Discursivos (BAKTHTIN, 2010; MARCUSCHI, 2005, 2008; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Tópico, segundo van Ek (1976) refere-se aos assuntos a serem trabalhados em um curso.   
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SANTOS, 2013) e as noções da Teoria da Semiótica Social (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2001; 2006; VAN LEEUWEN e JEWIT, 2008).  

  Nosso tema e objetivos de investigação surgiram, portanto, a partir de 

experiências concretas de ensino/aprendizagem voltadas para executivos 

estrangeiros. Se por um lado, os aprendizes da área de negócios, visando 

melhor rendimento em suas atividades profissionais, necessitavam aprender 

o nosso idioma e ter uma visão sociocultural mais apurada de nosso país, por 

outro, poderiam, em atividades de leitura de capas de revistas que 

flagrassem a projeção econômica e política do Brasil na contemporaneidade, 

abordar, como adultos e profissionais atuantes, temas em que eram experts, 

o que poderia tornar mais simétrica e produtiva a situação de interlocução 

professor/ aluno, durante as aulas de PBE-N. 

Levantar e discutir as representações de Brasil são ações relevantes 

para determinar perspectivas, tópicos culturais e temas interessantes para a 

constituição de programas de curso de PBE-N. Além disso, destacamos a 

importância de desenvolver atividades com foco na habilidade leitora de 

textos multimodais que, na contemporaneidade, impactam fortemente os 

leitores, em gêneros e suportes variados.   

A presente tese está organizada em sete capítulos. Nesta introdução, 

apresentamos as motivações, as justificativas, os objetivos, as questões de 

pesquisa e a indicação do suporte teórico que nortearam nossa investigação.  

O capítulo 2 contempla uma visão, em linhas gerais, de aspectos sociais, 

políticos e econômicos da primeira década do século XXI, objetivando 

contextualizar os fatos que marcaram o período e que tiveram repercussão 

nas mídias nacionais e internacionais.   

O capítulo 3 apresenta o embasamento teórico de nossa pesquisa. 

Partindo da teoria das Representações Sociais e seu conceito, discutimos as 

noções de Lugar Comum, Clichê e Estereótipo de Brasil na mídia 

internacional e, por fim, apresentamos um conjunto de pesquisas sobre o 

ensino de Português para Estrangeiros que aplicam tais conceitos. Tendo 

como foco a mídia impressa (com ênfase no jornalismo de revista), 

observamos a composição do gênero capa de revista e suas implicações 

culturais e ideológicas. Discutimos, ainda, os caminhos da leitura no mundo 

contemporâneo, o papel do texto multimodal nesse quadro, com múltiplas 
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possibilidades de exploração para o ensino de línguas estrangeiras, e as 

contribuições advindas da Gramática do Visual para a leitura de imagens.   

No capítulo 4, são abordados os princípios metodológicos que nortearam 

a nossa investigação. Nele, fazemos uma exposição das categorias 

empregadas para o levantamento, organização e análise do corpus e 

abordamos a dinâmica da pesquisa.  

No capítulos 5, analisamos e discutimos as capas de revista que 

compõem nosso corpus, explorando possibilidades de leitura desses textos 

multimodais e levantando as representações do Brasil configuradas nas 

capas de cada periódico pelos componentes não-verbais e verbais.  

No capítulo 6, apresentamos as representações do Brasil configuradas 

nas capas de revistas analisadas, agrupadas por eixos temáticos e 

distribuídas por tópicos; confrontamos a ótica em que as editorias nacionais e 

estrangeiras as constroem; e organizamos os achados da pesquisa: tópicos e 

aspectos potencialmente relevantes na abordagem de textos multimodais 

desse gênero em atividades de leitura/produção de textos destinadas à área 

de PBE-N.     

No capítulo 7, mobilizando nossos achados, nos empenhamos em dar 

respostas para as questões que motivaram esta pesquisa, e apontamos 

caminhos que vislumbramos para futuros estudos que contemplem a área de 

PBE-N.     

Por fim, apresentamos as referências e anexos, que complementam 

nosso texto.   



	  

	  

20 

2 FLAGRANTES DA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI: 
ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS E ECONÔMICOS  
 
	  

Neste capítulo, focalizamos a primeira década do século XXI, 

apresentando aspectos históricos, sociais e políticos relevantes para nossa 

pesquisa. Entendemos que o discurso jornalístico é histórico, socialmente 

constituído e ideologicamente marcado. Dessa forma, para realizar uma 

análise crítica de um passado tão próximo, representado nas capas de 

revistas investigadas em nosso corpus, se faz necessária uma 

contextualização do período. Inicialmente pontuamos os fatos que marcaram 

o alvorecer do século e sua relação com a ascensão econômica e política do 

Brasil no cenário mundial. Tais fatos propiciaram uma visão positiva de nosso 

país, despertando o interesse de estrangeiros e ocasionando a vinda de 

imigrantes em busca de oportunidades de negócios e de trabalho.  

 
2.1 Fatos que marcaram o mundo no início do século XXI 
 
 
Há algo de novo no ar com as crises e o deslocamento para os emergentes da capacidade 
de impulsionar o crescimento mundial. A complexidade do quadro internacional não mais 
permite compartimentalização entre questões econômicas e as que têm a ver com a paz e a 
segurança.  

 ABDENUR, 2011, A134 
 

 

Com o término da Guerra Fria nas últimas décadas do século XX, o 

mundo até então alinhado em dois blocos ideológicos (capitalismo dos EUA e 

socialismo da URSS) deixou de ser polarizado. Caíram as barreiras que 

impediam a completa internacionalização da economia mundial. A partir de 

então, vislumbra-se uma era que se abre em busca da cooperação e da 

universalização dos regimes políticos e econômicos liberais, ocasionando o 

surgimento de grupos com novos enfoques políticos e econômicos como o 

G7 (1975)5, G86 (1998) e G20 (1999)7,com grande influência, especialmente, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Jornal Folha de S.Paulo, seção Mundo A13, publicado em 27 de julho de 2011. Abdenur é 
um dos nomes mais importantes da diplomacia brasileira do fim do século XX e início do XXI. 
5 Fórum de chefes de Estados de sete países desenvolvidos: EUA, Canadá, Alemanha, 
França, Reino Unido, Itália e Japão.  
6 Fórum de chefes de Estados de oito países desenvolvidos: EUA, Canadá, Alemanha, 
França, Reino Unido, Itália, Japão e Rússia.  
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na condução da economia do planeta. A primeira década do século XXI foi 

marcada no cenário mundial por crises de múltiplos aspectos. Esse período 

da história mostrou-se como uma era de incertezas em virtude das 

transformações que emergiram desse novo contexto. A diversificação dos 

centros de decisões, abrangendo nações desenvolvidas e emergentes 

caracteriza esse momento. 

Segundo Pecequilo (2008, p. 144), 

 
Ainda que detenham poder incontestável no campo militar, os EUA tendem a 
compartilhá-lo nas demais esferas devido à intensificação dos processos de 
interdependência e transnacionalização por eles mesmos capitaneados. 

 

 

Para que possamos entender essa complexidade, apresentamos neste 

capítulo, os principais fatos ocorridos no período enfocado, com o objetivo de 

contextualizar nossa pesquisa e embasar nossas análises. As questões 

políticas, econômicas, culturais, étnicas, as tragédias naturais e as epidemias 

merecem destaque em nosso panorama por compelirem povos do mundo 

inteiro a pensarem em soluções globais para seus problemas e determinarem 

tomadas de decisões importantes pelos governantes dos mais diversos 

países. No decorrer de nossa investigação, correlacionamos o impacto 

desses acontecimentos de âmbito mundial, com as ocorrências de 

reportagens de capas referentes ao Brasil nas revistas de grande circulação 

nacional e internacional que elencam nosso corpus de análise.  

Em 2001,o ataque às torres do World Trade Center planejado para 

atingir o coração da maior potência do globo contribuiu para difundir o pânico, 

em razão do iminente perigo terrorista (Al Qaeda) difundido pela mídia. As 

guerras no Afeganistão e Iraque aumentaram o déficit americano. Isso tornou 

o país mais fraco economicamente e contribuiu para as crises econômicas no  

final da década que, por atingirem a maior economia do planeta, tiveram 

repercussão mundial. O presidente norte-americano George W. Bush lançou 

imediatamente uma guerra ao terrorismo. No final de seu governo e início do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7Grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores 
economias do mundo mais a União Europeia. O G-20 inclui o G7, mais os BRICS e também 
a Argentina, Austrália, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia, México, Arábia Saudita, além da 
União Europeia.  
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governo Obama (2008-2009), os EUA enfrentaram a crise do mercado 

imobiliário, que pegou a economia americana em momento de fragilidade em 

virtude dos déficits acumulados durante os anos de guerra contra o 

terrorismo. Assim, em 2008, o primeiro presidente negro dos EUA assume o 

poder em meio a uma das piores crises econômicas da história do país.  

A crise atingiu vários fundos de pensão e investidores estrangeiros, 

conduzindo a Europa, também, já fragilizada pelos déficits dos países da 

Zona do Euro, a uma situação de recessão. Aos poucos, gigantes europeus 

como Itália e Espanha foram arrastados para a crise, seguidos por Grécia, 

Irlanda e Portugal. Nesse ambiente economicamente instável, países como a 

Inglaterra e a França também começaram a se defrontar com dificuldades. A 

Alemanha, encontrando-se em situação mais confortável, viu-se na 

contingência de equilibrar todo o bloco da União Europeia, grupo formado por 

nações com afinidades históricas, culturais, e, sobretudo, interesses 

econômicos comuns, no sentido de aumentar a capacidade de competição no 

mercado internacional. A União Europeia, fundada em 1993, é uma 

organização supranacional que permite a livre circulação entre os países 

membros e conta com um Parlamento Europeu eleito por voto direto. 

A crise desse período, de extensão mundial, trouxe mudanças 

importantes e medidas anteriormente condenadas pelos economistas 

neoliberais foram retomadas para salvar o capitalismo, como a estatização de 

empresas privadas, a volta da intervenção do Estado na economia, a 

regulamentação do mercado de capitais e o auxílio financeiro do governo a 

empresas privadas. Nesse contexto, os países economicamente fortalecidos 

e com grande potencial produtivo e de consumo, como Brasil, Rússia, Índia e 

China (BRIC), ganharam visibilidade e respeito no cenário mundial. Em 

comum, possuem grandes reservas cambiais que fazem com que possam 

honrar as dívidas em caso de crise, sem contar com as grandes populações, 

que permitem um mercado interno gigantesco a ser explorado. No entanto, a 

concentração de renda que torna esses países fortes economicamente, 

ocasiona a desigualdade, gerando a injustiça social, problema que precisa de 

solução urgente. 

O permanente conflito entre israelenses e palestinos esteve em 

destaque no ano de 2003, havendo um período de otimismo sobre o futuro 
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das relações entre os dois povos. No Brasil, a posse do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (eleito em outubro de 2002) representou o acesso de um  

homem do povo à presidência, diferentemente do que ocorrera no governo 

anterior, em que a imagem do presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, 

era a de um intelectual. O governo Lula prometia um caminho novo na 

política brasileira, tanto nas relações externas, como na implantação de 

políticas internas. Em relação à economia, os indicadores mostraram-se 

favoráveis, elevando a credibilidade do país no mercado financeiro 

internacional. Desde a última década do século XX, o Brasil retomou seu 

interesse em ampliar sua influência nas questões mundiais, gradualmente 

construindo a ideia de país sul-americano, em substituição a de país latino-

americano, destacando-se como potência econômica regional.  

O presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu último governo 

(1999-2002), alterou o curso de sua política externa do eixo vertical norte 

para a América do Sul, buscando combater a crise do MERCOSUL (Mercado 

Comum do Sul) e dos países sul-americanos, ampliando a integração do 

Cone Sul para o contexto regional (Pecequilo, 2008, p. 141). O MERCOSUL 

foi instituído em 1991, sendo formado inicialmente por Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai, além de Chile e Bolívia, como países associados. 

Atualmente conta com cinco membros efetivos (Brasil, Argentina, Uruguai, 

Paraguai e Venezuela), cinco associados (Equador, Chile, Peru, Colômbia e 

Bolívia) e um observador (México). Para fazer parte do grupo é necessário 

estar também associado à ALADI (Associação Latino-Americana de 

Integração). 

O desgaste da imagem dos EUA, sobretudo no campo político no 

período 2001-2008, obrigou o país a repensar suas estratégias sobre 

hegemonia e polaridade no sistema internacional. A importância geopolítica 

da América do Sul nos projetos dos EUA (atualmente pressionado 

estrategicamente e economicamente pelas novas conjunturas internacionais) 

para manter a hegemonia global, está em larga medida intrinsecamente 

vinculada às dimensões econômicas e comerciais sul-americanas. As 

reservas descobertas na camada Pré-Sal ao longo da costa brasileira em 

2006, entre o estado do Espírito Santo e o de Santa Catarina, inseriram o 

Brasil no mapa geopolítico do petróleo (Bandeira, 2009, p. 68). No ano de 



	  

	  

24 

2009, durante a primeira reunião do presidente dos EUA, Barack Obama, 

com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, foram discutidos, entre 

outros assuntos, aspectos econômicos, energia e meio ambiente. A partir de 

então, o Brasil passou a demonstrar forte intenção de obter assento 

permanente no Conselho de Segurança da ONU. 

Essa primeira década do século XXI também foi caracterizada por 

alterações climáticas, decorrentes de vários fatores, entre eles, a crescente 

poluição industrial. Muitos cientistas estão convencidos de que o 

aquecimento global é consequência do chamado efeito estufa. As alterações 

climáticas nesse período  provocaram  grandes  catástrofes  naturais,  como  

cheias, secas, nevascas, tsunamis, terremotos etc., que salientam cada vez 

mais a vulnerabilidade humana, apesar do grande avanço tecnológico. O 

violento terremoto submarino na região da Indonésia, em 2004, provocou um 

gigantesco tsunami no Oceano Índico, deixando cerca de 220.000 mortos, 

sendo uma das piores catástrofes em 100 anos. O terremoto na China, em 

2008, deixou mais de 87.000 mortos e desaparecidos, desabrigando milhões 

de pessoas. No Haiti, em 2009, um terremoto de magnitude 7,0 na escala 

Richter foi responsável por grande destruição. Estima-se que 250 mil 

pessoas foram feridas, 1,5 milhão de habitantes ficaram desabrigados e o 

número de mortos ultrapassou 200 mil. Entre 2003 e 2007, mais de vinte 

países da África, Ásia e Europa registraram casos de gripe aviária em 

animais e milhares de aves foram sacrificadas para evitar a disseminação do 

vírus. A partir de 2003, as infecções em seres humanos começaram a ocorrer 

com maior frequência, sendo responsáveis por elevada taxa de mortalidade. 

A globalização da informação através dos meios de comunicação e da 

internet, setores que avançam velozmente no mundo de hoje, contribuiu para 

a denúncia de escândalos públicos, envolvendo governos em diversas partes 

do mundo. Essa situação acarretou a organização de movimentos sociais 

pela cidadania e defesa dos direitos humanos, em contraposição ao tipo de 

sociedade globalizada, de perfil crescentemente homogeneizado e 

caracterizada, também, pela ampliação das desigualdades e tensões 

permanentes. Tais movimentos não têm como objetivo alcançar o poder 

político, mas fazer valer os direitos garantidos pelas leis, ampliando-os em 
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consonância com a evolução e as necessidades da vida em sociedade nos 

dias atuais. 

O Brasil imerso nesse cenário de amplas transformações em escala 

mundial evidenciou, no período descrito, mudanças em diversos aspectos em 

seu espaço nacional e também em suas relações com vários países, 

buscando sua inserção nesse novo contexto internacional. 

	  
2.2  Brasil aos olhos do mundo 
	  
	  
Só podemos torcer para que a sociedade brasileira consiga aproveitar esta conjuntura tão 
favorável. Um Brasil próspero e confiante só pode ser um fator positivo em um mundo 
dividido pelo ódio, pela pobreza e pela desigualdade.   

 ROTHER, 2008, p.366 

 

No Brasil, a primeira década do século XXI começou com um fato 

histórico marcante no âmbito político. Nas eleições de 2002 para a 

presidência, saiu vencedor Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos 

Trabalhadores - PT).  Deixando de lado o discurso socialista e apresentando 

um programa moderado, buscando a aceitação das classes médias e dos 

empresários, recebeu amplo apoio político. 

Na presidência da República, Lula manteve a política econômica de 

seu antecessor, fortalecendo as reservas cambiais. A estabilidade da moeda 

e o controle da inflação foram os grandes objetivos iniciais do governo. Além 

disso, quitou a dívida do país com o FMI, a economia voltou a crescer e o 

desemprego diminuiu. 

Em 2006, Lula concorreu à reeleição. O presidente ganhou no 

segundo turno, ao conquistar a maioria dos votos entre os trabalhadores, os 

setores mais pobres da população e parte significativa da classe média. Lula 

iniciou o mandato com ampla coalizão de partidos políticos no Congresso 

Nacional. 

          A crise mundial que teve origem nos EUA em fins de 2007 atingiu o 

Brasil no início do ano seguinte. No entanto, a economia brasileira 

demonstrou capacidade de resistência. Ainda em meados de 2009 o país 

voltou a crescer, reagindo de forma equilibrada diante das crises do final do 
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decênio. Esse fortalecimento de nossa economia está ligado à manutenção 

da política econômica focada no acúmulo de reservas, no superávit primário 

(economia feita para pagar os  juros da dívida), controle da inflação e do 

câmbio (taxa do dólar), o que propiciou um ambiente de crescente renda e 

acesso dos mais pobres ao mercado consumidor. 

 No ano de 2001, o economista O ‘Neil criou a sigla BRIC, composta 

pelas iniciais dos quatro países considerados emergentes (Brasil, Rússia, 

Índia e China) devido ao potencial econômico, podendo, com o tempo, 

superar as grandes potências mundiais num período de cerca de cinquenta 

anos. Esses países, com características econômicas comuns, passaram, a 

partir de 2006, a compor um mecanismo internacional, ao ser dado um 

caráter diplomático a sua representação na 61a Assembleia Geral das 

Nações Unidas, propiciando estreitamento das relações econômicas e maior 

comunicação entre eles. O objetivo principal dos BRICS é garantir o 

desenvolvimento dos países membros e das demais nações 

subdesenvolvidas ou em desenvolvimento.  

 No caso do Brasil, podemos destacar a saída da pobreza de parte 

expressiva da população, em virtude dos programas de transferência de 

renda (Bolsa Família – em âmbito Nacional), o que se reflete diretamente no 

aumento do mercado consumidor interno. Essa movimentação faz a roda da 

economia girar, pois com maior demanda as indústrias tendem a produzir 

mais, contratar mais empregados gerando, assim, uma dinâmica que os 

economistas costumam chamar de círculo virtuoso da economia. No ano de 

2010, foi eleita Dilma Roussef, também do Partido dos Trabalhadores, 

primeira mulher a ocupar a Presidência da República Federativa do Brasil.  

          O ambiente instável que se instalou nas grandes economias mundiais 

a partir da bolha imobiliária nos EUA, em 2008, fez com que investidores 

procurassem países em que os negócios oferecessem maior garantia de 

retorno e um ambiente econômico mais otimista. Sendo assim, houve um 

fluxo de investimentos que migrou dos países desenvolvidos para os em 

desenvolvimento. De acordo com o jornal O Globo (07/09/2010, p.22/ 

Economia), o Brasil, em 2010, superou os EUA e passou a ocupar o terceiro 

lugar em um ranking de prioridade de investimentos estrangeiros diretos. 
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O gráfico 1, a seguir, apresenta a relação de países apontados como 

destinos prioritários de investimentos para o  período de 2010 a 2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico 1: Ranking de investimentos para o período de 2010/2012 
             Fonte: Jornal o Globo, 07 de setembro de 2010, p.22 
 

 

Nesse contexto, afluem tanto o capital especulativo (investimentos de 

curto prazo no mercado financeiro) quanto os desejáveis investimentos em 

áreas vistas como petróleo, commodities e infraestrutura. Na área de 

produção de petróleo, no período de 2001 a 2010, a produção brasileira 

aumentou 60%, a maior alta entre os maiores produtores mundiais. No ano  

de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de um novo campo de 

exploração petrolífera na chamada camada Pré-Sal. A expansão da produção 

brasileira confirma a condição emergente do Brasil no cenário geopolítico 

mundial8.  

Na esteira do desenvolvimento, o Brasil tem uma participação 

importante nas decisões do G-20, grupo formado por países industrializados 

e emergentes que apoia o crescimento  e o  desenvolvimento mundial. A 

presidência do grupo é anual e rotativa entre os membros, tendo sido 

exercida, em 2008, pelo Brasil. Uma medida de sucesso desse grupo foi 

ajuda a Moçambique, combinação de investimentos do Japão e suporte de 

capacitação técnica do Brasil9.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Jornal Folha de São Paulo, 03 de agosto de 2011, Commodities, p. B9.  
9Jornal Folha de  São Paulo, 16 de novembro de 2011, Opinião, A3.  
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WŽƐŝĕĆŽ�ĚŽ��ƌĂƐŝů�ĐŽŵŽ�ĂƚŽƌ�ŐůŽďĂů
ĨŽŝ�ĞŶĨĂƟǌĂĚĂ�Ğŵ�ϮϬϭϬ

�ĞƌĐĂ�ĚĞ�ϯϱй�ĚĂƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƐ�ƉƵďůŝĐĂĚĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ž��ƌĂƐŝů�ƉĞůŽƐ�ǀĞşĐƵ-
ůŽƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƐ�ĂũƵĚĂƌĂŵ�Ă�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ�Ă�ŝŵĂŐĞŵ�ĚŽ�WĂşƐ�ĐŽŵŽ�Ƶŵ�
player�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂ�ĚĞ�ĨſƌƵŶƐ�ŐůŽďĂŝƐ�Ğ�ĚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ�
ƉŽůşƟĐĂƐ�Ğ�ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘��
�Ğ�ĂĐŽƌĚŽ�ĐŽŵ�Ž�ĞƐƚƵĚŽ͕�ϭϴй�ĚŽƐ�ƚĞǆ-

tos apontaram o Brasil como um local 
ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ�Ğŵ�ϮϬϭϬ͘�
DĂƚĠƌŝĂƐ� ƋƵĞ� ĨĂůĂŵ� ƐŽďƌĞ� ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽƐ�
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socioambientais.
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Segundo Porto (2011, p.5), o Brasil passou por um processo de 

evolução favorável no tocante ao desempenho econômico durante o período 

2005-2010. Houve o maior controle das contas públicas e da inflação, 

acarretando progressivas melhorias nas condições sociais. Em um quadro 

positivo em que o Brasil é destaque como protagonista nos mais diversos 

cenários na atualidade, o país é visto como bom destino para investimentos. 

A conquista para sediar dois dos mais importantes megaeventos esportivos 

do planeta (Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016) trouxe investimentos 

na área de infraestrutura, concorrendo ainda mais para o desenvolvimento do 

país e reforçando a sua projeção na mídia internacional.  

A publicação da empresa Imagem Coorporativa intitulada Brasil 

protagonista: próximos desafios, apresenta um levantamento das reportagens 

apresentadas a respeito do Brasil nos principais veículos da imprensa 

estrangeira (no período de 2009 a 2010) indicando que o país foi focalizado 

em 5.044 matérias, sendo 4.079 positivas e 965 negativas. O gráfico 2 

apresenta os veículos que mais abordaram o Brasil nesse período. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico 2: O Brasil na mídia internacional  2009/2010 
 Fonte: Brasil protagonista: os próximos desafios, 2011, p. 31. 
 

 

Segundo essa pesquisa, os veículos que mais abordaram o Brasil 

foram: AsahiShimbun (Japão), China Daily (China), Clarín (Argentina),           
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El Mercurio (Chile), El País (Espanha), Financial Times (Reino Unido), The 

New York Times (EUA), The Globeand Mail (Canadá), Le Monde (França), 

Ria Novosti (Rússia), The Economic Times of India (Índia), The Economist 

(Reino Unido), The Times of India (Índia), The Wall Street Journal (EUA) e 

The Washington Post (EUA). 

        Ainda de acordo com o levantamento feito pela empresa, em 2010, o 

assunto que teve maior repercussão foi o protagonismo do Brasil em 

assuntos internacionais, como podemos observar no gráfico 3 exibido a 

seguir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Gráfico 3: Assuntos mais abordados em 2010 
                Fonte: Brasil protagonista: os próximos desafios, 2011, p. 31. 
 

 

Em consonância com a situação auspiciosa vivenciada nesse período 

pelo Brasil, o país passou a atrair, cada vez mais, contingentes de 

estrangeiros interessados em oportunidades de negócios e trabalho.  
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2.3 Legião estrangeira – fluxo migratório no Brasil 
 
 
Já é observável um aumento significativo no número de imigrantes que vêm adentrando o 
Brasil. Há também um considerável aumento na proporção de trabalhadores imigrantes 
qualificados que receberam vistos para trabalhar no país. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2012, p.75 

 
A imigração para o Brasil começou no  século XVI com a chegada dos 

portugueses, que deram início à colonização com a monocultura da cana-de-

açúcar. Durante todo o período colonial, a imigração portuguesa foi a mais 

expressiva. Nas primeiras décadas do século XIX, já no período monárquico, 

imigrantes de diversos países europeus (alemães, eslavos, italianos, suíços) 

vieram para o Brasil em busca de oportunidades de trabalho. Os sírio-

libaneses (árabes) chegaram principalmente na segunda metade do século 

XIX e na primeira década do século XX. Os imigrantes asiáticos (japoneses) 

começaram a chegar no Brasil a partir do século XX (1908). Mais 

recentemente, a partir da década de 1970, o país vem recebendo imigrantes 

vindos da Coréia do Sul, China, Bolívia, Peru, Paraguai e de países 

africanos.  
Podemos afirmar que, atualmente, as mudanças  político-econômicas 

mundiais vivenciadas na primeira década do século XXI, já expostas 

anteriormente, colocaram o Brasil em uma posição de destaque no cenário 

mundial e despertaram novamente o interesse de estrangeiros que procuram 

melhores oportunidades de vida, propiciando, dessa forma, um novo ciclo 

migratório no país.  

Para a pesquisadora Neide Lopes Patarra10, da Associação Brasileira 

de Estudos Populacionais (ABEP), a internacionalização que marcou o 

mundo no final do século XX propiciou o surgimento de uma mão de obra 

qualificada que flutua pelo planeta. É nesse contexto que o Brasil, sobretudo 

o Estado do Rio de Janeiro, vem recebendo um contingente de executivos e 

técnicos estrangeiros, contratados por multinacionais sediadas no país.  

Essa demanda é um dos aspectos que justificou nosso interesse em 

desenvolver o presente estudo. A constatação dessa realidade nos motivou a  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10Revista Exame. Edição 720, ano 34, n.16, p. 39, de 09 de agosto de 2000.	  
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buscar informações mais detalhadas sobre a vinda de estrangeiros com 

autorização de trabalho, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A  

instituição divulga, em sua página web, dados relativos a autorizações 

concedidas a estrangeiros para permanência em nosso país.  

O MTE estabelece dois tipos de autorizações no que diz respeito ao 

tempo de estada no Brasil: as permanentes e as temporárias. As 

autorizações permanentes são concedidas a investidores e administradores, 

diretores, gerentes e executivos com poderes de gestão e concomitância.  As 

temporárias dividem-se em quatro grupos, de acordo com o tempo de 

permanência e o contrato de trabalho: até 90 dias; até um ano; até dois anos 

(com contrato de trabalho); e até dois anos (sem contrato de trabalho). 

 As autorizações temporárias recebem, ainda, uma divisão de acordo 

com o tipo de trabalho, a saber: estrangeiro para trabalho a bordo de 

embarcação ou plataforma estrangeira; estrangeiro na condição de artista ou 

desportista (sem vínculo empregatício); assistência técnica por prazo até 90 

dias (sem vínculo empregatício); assistência técnica, cooperação técnica e 

transferência de tecnologia (sem vínculo empregatício); especialista com 

vínculo empregatício; marítimo estrangeiro empregado a bordo de 

embarcação de turismo estrangeira que opere em águas brasileiras. 

O crescente fluxo de estrangeiros para o Brasil, contudo, não significa 

que todos os imigrantes que aqui chegam sejam trabalhadores qualificados, 

com bom nível de escolaridade.  Segundo Hélio Povoa Neto11, do Núcleo de 

Estudos Migratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o 

salto da imigração mostra a projeção econômica e política do Brasil, contudo, 

é impossível o país atrair somente imigrantes qualificados. A charge, a 

seguir, caracteriza esse momento vivenciado pelo Brasil no período 

abrangido pelo nosso estudo. 

 
 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11Folha de S. Paulo, Mercado, B1, 5 de fevereiro de 2012.  
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             Figura 3: Charge sobre o trabalho estrangeiro no Brasil 
Fonte: http://colunistas.yahoo.net/posts/4415.htm. Acesso em: 24/08/2010. 
 

 

De acordo com dados fornecidos pelo MTE12, relativos ao período de 

2005 a 2010, ocorreu um aumento significativo de autorizações concedidas a 

estrangeiros para permanência no Brasil. A série 1, sinalizada em  vermelho 

no gráfico 4,  apresenta o total de estrangeiros por ano.  

 
       Gráfico 4: Autorizações concedidas a estrangeiros no Brasil (2005 a 2010) 
       Fonte: Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Informações  da instituição recebidas por e-mail em 29/01/13, com dados referentes ao 
período de 2005 a 2010.  
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Observa-se no gráfico que, entre 2005 e 2010, foi concedido um total 

de 221.991 autorizações de trabalho a estrangeiros. Com base em dados 

fornecidos pela Coordenação Geral de Imigração do MTE, representamos, na 

Figura 4, a distribuição dessas autorizações de trabalho, entre 2005 e 2010, 

pelos estados brasileiros.  
 

 

Figura 4: Autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros 2005-2010 
Fonte: Dados  Ministério do trabalho e Emprego (MTE)  
 

 

Conforme observado no mapa, a Região Sudeste concentra o maior 

número de estrangeiros e, ainda, as unidades federativas que mais 

concederam autorizações de trabalho, em período compreendido por nosso 

estudo, foram, respectivamente, São Paulo e Rio de Janeiro.  Na sequência,  
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o gráfico 5 detalha a análise, apresentando os percentuais referentes a esses 

dois estados em comparação com o somatório daqueles das demais 

unidades da federação.  

 
Gráfico 5:  Autorizações  concedidas a estrangeiros RJ/SP/Outras UF (2005-2010) 
Fonte: Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
 

Entre esses estrangeiros, concentrados sobretudo no eixo Rio-São 

Paulo, destacamos algumas categorias de trabalhadores listadas pelo MTE 

que constituem alunos de português para estrangeiros em potencial, sendo 

relevantes para esse estudo que tem como objetivo explorar as 

possibilidades de utilização do gênero capa de revista em atividades de 

leitura no ensino de nossa língua e cultura para aprendizes inscritos no 

mundo dos negócios13 . São elas: (1) Administradores, diretores, gerentes e 

executivos com poderes de gestão e concomitância; (2) Estrangeiro para 

trabalho a bordo de embarcação ou plataforma estrangeira; (3) Especialista 

com vínculo empregatício; (4) Investidor pessoa física.  
Restringindo-nos aos trabalhadores estrangeiros inscritos nessas 

quatro categorias acima e em atividade no eixo Rio-São Paulo, seu número, 

no período compreendido entre 2005 a 2010, é de 75.239, o que corresponde 

a 87% do total de 85.710 trabalhadores dessas categorias atuando no Brasil.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Freitas et al..(2008, 463), define negócios como a “designação do universo que envolve 
economia, administração, publicidade e marketing, abrangendo tanto a iniciativa privada – 
indústria, comércio, serviços, setor financeiro, exportação e importação – quanto o governo e 
empresas estatais. Caracteriza-se em transações comerciais, contratos, ajustes, acordos 
entre pessoas, empresas ou países”. 
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O gráfico 6 apresenta a relação entre o número total de estrangeiros 

com autorização de trabalho e o número daqueles que se inscrevem nas 

quatro categorias citadas, no Brasil e nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo, entre 2005 e 2010.  

 
Gráfico 6: Total de autorizações concedidas a estrangeiro e categorias analisadas       
Brasil/ RJ/ SP (2005-2010) 
Fonte: Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
	  
	  
	  

No Rio de Janeiro, do total de 93.132 estrangeiros, em todas as 

categorias, 62.062 (72,4%) se inscrevem nos quatro grupos de negócios, de 

relevância para esse estudo. Em São Paulo, apesar do alto número de 

autorizações - 95.633, apenas 13.177 pertencem aos grupos mencionados, 

ou seja, 15,3%, pois a maioria de autorizações é dada a trabalhadores 

estrangeiros Tripulantes de embarcação de turismo, sem vínculo 

empregatício, categoria não implicada em nossa investigação. No Estado do 

Rio de Janeiro, no período em foco, o alto índice de trabalhadores nos grupos 

em questão, justifica-se pelo grande número de profissionais inscritos na 

categoria de Estrangeiros para trabalho a bordo de embarcação ou 

plataforma estrangeira, em grande parte da área de petróleo e gás.  

De acordo com o exposto, observamos uma conjuntura favorável para 

o ensino de Português do Brasil para Estrangeiros. No caso do Rio de 

Janeiro, mais especificamente, constatamos um crescente número de cursos 

livres de idiomas que, desenvolvendo programas orientados ao ensino de 

língua portuguesa e de cultura brasileira para estrangeiros e quase nunca 
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dispondo de material adequado para esse tipo de público, atendem a 

solicitações de grandes multinacionais com sedes em nosso estado. Os 

dados e informações apresentados ao longo desse capítulo nos parecem 

estimuladores de investigações na área de ensino/aprendizagem do 

Português do Brasil para Estrangeiros (PBE-N), uma vez que estrangeiros 

inseridos nesse contexto constituem um grupo específico de possíveis 

aprendizes de nosso idioma. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 
 

O capítulo 3 apresenta os pressupostos teóricos norteadores da 

análise do corpus formado por capas de revista, a qual resultou na 

elaboração de uma proposta destinada ao ensino de leitura /produção de 

textos desse gênero para a área de PBE-N. Neste capítulo, é apresentado o 

conceito de Representações Sociais, que contribuiu para desvelar as 

implicações ideológicas que circulam não só nos meios de comunicação de 

massa voltados para o entretenimento e/ou para a informação, mas também 

em materiais didáticos (no caso, os destinados ao ensino de português para 

estrangeiros). Além disso, são apresentadas, nesse segmento do trabalho, as 

noções de estereótipo, de clichê e de lugar comum, importantes para o 

estudo do material analisado. Sendo a capa de revista por natureza um 

gênero multimodal, são abordadas ainda, neste capítulo, algumas 

contribuições da Gramática do Visual, utilizadas para explorar as 

possibilidades de leitura dos textos analisados.  

 
3.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   

 
Nesta seção abordaremos a noção de Representações Sociais, a 

questão do lugar comum, clichês e estereótipos do Brasil e observaremos 

seus reflexos no ensino de Português para Estrangeiros.   

 
3.1.1 Representações Sociais: conceito 
 
 
Cada vez mais as ciências sociais vêm se dando conta que as práticas sociais de produção-
circulação-recepção de discursos são fundamentais na criação, manutenção e mudança das 
representações, identidades e relações sociais. 

PINTO, 2002, p. 9 

 

Iniciando nossas reflexões, podemos compreender representações 

sociais como um conjunto de concepções, crenças e ideias que nos permitem 

rememorar um acontecimento, uma pessoa, um objeto etc. Essas 

representações são resultantes da interação social ocorrida dentro de um 
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determinado grupo de indivíduos, abarcando desde os eventos mais banais e 

simples do cotidiano até as obras mais elaboradas da criação ideológica. 

Veiculando imagens mentais, através da linguagem, do discurso, elas 

configuram-se no contexto de produções textuais (palavras ou expressões) e 

de produções imagéticas (traços, cores) de forma explícita ou velada, 

relacionando-se diretamente aos processos de valorização e  desvalorização 

presentes em uma sociedade. 

Moscovici (2001, p.49) ressalta: 

 
O indivíduo sofre a pressão das representações dominantes na sociedade 
e é nesse meio que pensa ou exprime seus sentimentos. Essas 
representações diferem de acordo com a sociedade em que nascem e 
são moldadas. 

 

As representações sociais têm em Moscovici a sua primeira base 

teórica, através da obra A Psicanálise, sua imagem e seu público (1961).  

Tendo como origem o pensamento do sociólogo Durkheim (final do século 

XIX), que afirmou ser através de representações que um determinado grupo 

humano se compreende em relação aos objetos que permeiam sua 

existência, Moscovici trabalhou com o objetivo de explicar os fenômenos da 

vida humana partindo de uma perspectiva coletiva, mas sem perder de vista 

a individualidade. Seguindo os estudos de Moscovici, nasceram inúmeras 

pesquisas sobre representações sociais nos mais diversos ramos das 

ciências constituídas, com grande relevância no campo das Ciências 

Sociais14.  

Como vários outros conceitos que surgiram numa área e ganharam uma 

teoria em outra, embora oriundo da sociologia de Durkheim, foi no âmbito da  

Psicologia Social que o conceito de Representação Social ganhou uma 

teorização, facilitando sua utilização como categoria de análise, desenvolvida 

por Moscovici (2001) e aprofundada por Jodelet (2001). A orientação da 

análise segundo esses autores, nos permite compreender e identificar o 

modo pelo qual os sujeitos de uma determinada sociedade interpretam a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Ver Carlo Ginzburg Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 e 
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realidade na qual se inserem, adequando-se à complexidade dos fenômenos 

sociais presentes na vida cotidiana. 

A Teoria das Representações Sociais sugere uma conexão entre o 

psicológico e o social, considerando inseparáveis sujeito, objeto e sociedade. 

Segundo Moscovici, existem dois processos nas representações sociais: a 

objetivação e a ancoragem. Na objetivação, as ideias abstratas transformam-

se em imagens concretas, através do reagrupamento de ideias e imagens 

focalizadas no mesmo assunto, transformando em objeto o que é 

representado. A ancoragem refere-se à assimilação das imagens criadas 

pela objetivação, sendo que essas novas imagens se juntam às imagens 

anteriores, nascendo assim novos conceitos. Consiste na incorporação do 

objeto representado a um sistema de pensamento social preexistente. 

Para Doise (2001, p. 190): 

 
Mais importante ainda para o nosso processo atual é o processo de 
ancoragem. Consiste na incorporação do estranho numa rede de 
categorias mais familiares. Por esse processo, Moscovici descreve como 
a imagem da Psicanálise se insere em sistemas prévios de classificação, 
de tipologias de pessoas e de acontecimentos.  

 

Desse modo, as representações sociais funcionam como uma 

alternativa de classificação, categorização e nomeação de novos 

acontecimentos e pensamentos, com os quais não se teve contato 

anteriormente, possibilitando, assim, a compreensão e manipulação destes a 

partir de ideias, valores e teorias preexistentes e internalizadas pelos 

indivíduos e amplamente aceitas pela sociedade. Entendendo as 

representações como mecanismos de construção do real, observamos que 

elas podem, por exemplo, estabelecer crenças e orientar condutas, 

desempenhando papel importante no campo das ideias e sobretudo da 

comunicação. 

A Teoria das Representações Sociais, preconizada pela Psicologia 

Social de Moscovici, encontra-se relacionada ao estudo das simbologias 

sociais a nível de macro e de microanálise. O estudo das trocas simbólicas 

desenvolvidas nos diversos ambientes sociais, as relações interpessoais, a  

maneira como esses e outros aspectos da vivência humana influenciam a 
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construção do conhecimento compartilhado da vivência cotidiana, bem como 

a cultura, encontram elucidação nessa teoria, já que vivemos, de fato, num 

mundo de linguagens, signos e significações. 

O filósofo Cornelius Castoriads (1986, p.192) afirma que a cultura 

humana é impossível de ser compreendida fora da categoria do imaginário, 

pois a existência do espírito só pode ser concebida em atividade e como 

atividade, dentro de uma prática social. Para Thompson (1998, p.32), “ao 

interpretar as formas simbólicas, os indivíduos as incorporam na própria 

compreensão que têm de si mesmos e de outros, usando-as como veículos 

para reflexão e autorreflexão”. Ampliando o conceito de imaginário para 

integrá-lo ao quadro teórico da análise do discurso, Charaudeau (2008, p. 

206-207)  propõe  o conceito de imaginário sociodiscursivo, explicando que o 

mesmo resulta de uma atividade de representação que leva à  construção de 

universos de pensamento pelo viés da sedimentação de discursos narrativos 

e argumentativos, propondo uma explicação dos fenômenos do mundo e dos 

comportamentos humanos. 

Para o também filósofo Ernest Cassirer (2001, p.146-147), o mundo 

entra no horizonte apreciativo dos grupos humanos em cada momento de 

sua experiência histórica. A criação e a transformação da informação levam a 

uma renovação de valores, tendo como consequência, a influência nas 

diretrizes dos relacionamentos humanos, na forma como o ser humano se 

percebe no mundo e em relação ao outro; como incorpora essa nova 

informação e sua reapresentação, buscando ao mesmo tempo, enriquecer e 

transformar esquemas cognitivos anteriores no que for possível e aceitável. O 

filósofo enfatiza, ainda, o papel ativo da linguagem na constituição de uma 

imagem do mundo, onde os contextos social, histórico e cultural são 

ferramentas de fundamental importância. 

Jodelet (2001, p.8) definiu sinteticamente as representações sociais 

como “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, 

que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social”. A pesquisadora parte, portanto, da noção 

básica de que uma representação social é uma forma de saber prático que 

liga um sujeito a um objeto (SÁ, 1998, p.32). É interessante ainda observar, 

com relação aos estudos de Jodelet, a consistência  da base de informações 
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ocorridas dentro de um complexo de relações entre pessoas socialmente 

organizadas e sua ênfase ao considerar os suportes pelos quais as 

representações são veiculadas na vida cotidiana. Suas proposições 

destacam os processos cognitivos coletivos que permeiam a apropriação dos 

conhecimentos e da ideologia no estabelecimento da comunicação social. 

Ao trabalhar com a análise de representações sociais, o pesquisador 

deve estar sempre atento às visões de mundo que estão sendo veiculadas 

através dessas representações, que podem corresponder ou não à realidade 

vivida em uma determinada sociedade (costumes, ideologias, hábitos etc..) 

em um determinado período. “As representações sociais são sempre 

tomadas de posição simbólicas, organizadas de maneiras diferentes” 

(DOISE, 2001). É dessa maneira que os julgamentos, as enunciações, as 

crenças e opiniões dos indivíduos inserem-se na esfera interativa em que os 

mesmos vivem e atuam cotidianamente. 

Jodelet (2001, p.26) aprofundando suas reflexões a respeito da Teoria 

das Representações Sociais nos alerta: 

As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos 
afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da 
linguagem e da comunicação – a consideração das relações sociais que 
afetam as representações e a realidade material, social e ideativa sobre a 
qual elas têm de intervir. 

 

 Podemos então depreender, de acordo com nosso arrazoado, que o 

estudo das representações sociais investiga como se formam e como 

funcionam os sistemas de referência que são utilizados para classificar 

pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade 

cotidiana. Essa questão é relevante, sobretudo, para os pesquisadores do 

campo das Ciências Humanas e Sociais.  

 Nesse sentido, Moscovici (2012, p.449) destaca as questões inerentes 

às representações sociais e sua associação aos meios de comunicação de 

massa:  
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O campo das comunicações, a despeito das numerosas pesquisas, está 
ainda para ser redescoberto se nos ativermos mais a sua função e a seus 
mediadores. A análise dos tipos de relação e da natureza dos sistemas de 
comunicação oferece um campo importante de exploração experimental; 
além disso, devemos colocar esses sistemas em relação com outros 
fenômenos psicossociológicos. Tais contatos novos provocam normalmente 
um deslocamento dos centros de gravidade. O conhecimento dos 
concomitantes linguísticos, cognitivos e situacionais reivindica o direito de 
preceder, no caso de tal deslocamento, o conhecimento dos efeitos do 
conteúdo da fonte emissora sobre a reação do receptor. 

 

Por suas relações com a linguagem, com a ideologia, com o 

imaginário social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas 

e das práticas sociais, as representações sociais constituem elementos 

essenciais à análise dos mecanismos de elaboração da produção humana 

em geral. É dessa forma que a mídia formadora e difusora de representações 

sociais é responsável pela elaboração de processos de comunicação com o 

objetivo de expor, disseminar e promover determinadas representações.  

 

3.1.2 Lugar comum, clichê e estereótipo de Brasil na mídia de 
entretenimento 

 
 
Esses termos têm certo número de traços em comum, pois o que eles cobrem refere-se ao 
que é dito de maneira repetitiva e que, assim, acaba por se congelar (...) e descrever uma 
caracterização considerada simplista e generalizante.   

CHARAUDEAU, 2007, p.1   

 

Muitos estudiosos já se debruçaram sobre as noções de lugar comum, 

clichê e estereótipo, mas devido ao uso disseminado desses conceitos em 

situações cotidianas, estabelecer fronteiras na dinâmica de sua utilização 

nem sempre é uma tarefas das mais fáceis. A figura 5 busca demonstrar a 

estreita relação existente entre os mesmos.  
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Figura 5: Fronteiras dinâmicas lugar comum, clichê e estereótipo 

 

 

Tomamos como base os trabalhos de Amossy e Pierrot (2011), 

Charaudeau e Maingueneau (2004) e Charaudeau (2007), para uma reflexão 

sobre imagens de Brasil nas comunicações de massa. Sendo assim, 

adotamos as seguintes concepções para essas noções:  

 

 

§ Lugar comum - relaciona-se ao pensamento ou discurso sem 

criatividade. O lugar comum tem importância para os sociólogos 

interessados no  estudo   da  opinião  das maiorias e pelos linguistas 

que trabalham com as formas de argumentação. (AMOSSY, 2011,         

p. 23).  

§ Clichê - não é definido somente como uma fórmula banal, muito 

repetida, um chavão, mas como uma expressão imobilizada 

(petrificada), repetível na mesma fórmula. Também pode significar 

uma ideia ou algo que se repete tão frequentemente que se torna 

previsível dentro de um determinado contexto. (AMOSSY, 2011, p.16).  

§ Estereótipo -  surge como representação coletiva cristalizada que se 

repete ao longo do tempo. Essa noção contribui para a análise das 
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relações entre os grupos sociais e seus membros individuais. Sob sua 

versão negativa, ela participa de uma reflexão sobre o preconceito; 

sob sua versão positiva ela está relacionada com a construção da 

identidade social e a cognição social (AMOSSY, 2011,p. 9).   

Para Amancio (2000, p. 149),  

a maior parte dos trabalhos contemporâneos sobre o clichê e o estereótipo 
se caracteriza pela urgência de uma militância política que visa desmascará-
los enquanto instâncias ideológicas de dominação. Não causa surpresa, 
então, que a produção cinematográfica seja objeto das mais veementes e 
profícuas discussões sobre retóricas discursivas, narrativas simbólicas e 
estatutos de representação, porque o cinema é, provavelmente, o terreno 
onde tais questões são expostas com maior visibilidade e poder de sedução.  

 

Os meios de comunicação de massa têm um papel preponderante na 

seleção e na difusão de informações por meio de palavras, imagens e sons 

que podem criar, mudar ou cristalizar atitudes ou opiniões dos indivíduos. No 

caso da mídia de entretenimento (animações, séries, filmes), muitas vezes, o 

conteúdo é veiculado de forma velada já que a audiência cria uma 

expectativa voltada para o lado da diversão, do lazer.  

Vivemos em um mundo de comunicações midiáticas marcado por 

posicionamentos políticos, econômicos, culturais e ideológicos que fazem 

parte de nossas vidas desde a infância. Para Sá (1998, p. 21),  

 
Os fenômenos de representação social estão ”espalhados por aí”, na cultura, 
nas instituições, nas práticas sociais, nas comunicações interpessoais e de 
massa. Eles são, por natureza, difusos, fugidios, multifacetados, em 
constante movimento e presentes em inúmeras instâncias da interação 
social.  

 

Como cidadãos críticos, ao ter contato com essas produções, 

precisamos refletir e questionar o que realmente os discursos querem 

disseminar.  

Para que possamos pensar sobre esses discursos que circulam no 

mundo e em nossa sociedade e, ainda, relacioná-los com os conceitos de 

lugar comum, clichê e estereótipo, propomos aqui uma reflexão sobre 

algumas produções norte-americanas cuja temática se refere ao Brasil e aos 
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brasileiros, pois sabemos da força que tem a mídia daquele país na formação 

do imaginário em muitos quadrantes do mundo.  

Nessa reflexão, vamos enfocar três produções: os filmes Alô  Amigos15 

(1942) e Rio16 (2011) - e a série televisiva Os Simpsons - O Feitiço de Lisa17 

(2002). Ao longo de nosso texto, traçaremos um paralelo entre as relações do 

contexto de produção das obras e as representações nelas veiculadas. A 

seguir, apresentaremos um resumo comentado destacando os lugares 

comuns, os clichês e estereótipos do Brasil e dos brasileiros disseminados 

pelas obras citadas anteriormente.   

 

§ Alô Amigos (1942) 
 
No contexto da Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Estado 

Norte-Americano, através da “política de boa vizinhança” adotada por 

Franklin Roosevelt, buscava o apoio dos seus vizinhos do continente. 

Interessado em atrair o Brasil para a sua área de influência, o governo norte-

americano pôs em prática essa estratégia, que se manifestou das mais 

variadas maneiras: empréstimos, vantagens comerciais, envio de técnicos, 

entre outras.  

Para incentivar essa política em todos os níveis, Nelson Rockefeller18 

convidou vários intelectuais brasileiros para uma visita aos EUA. De repente, 

a América Latina tomou conta das telas norte-americanas. Na visão de 

muitos norte-americanos tudo o que se passava no continente, abaixo de 

suas fronteiras, era uma espécie de opereta com personagens exóticas, 

golpes de Estado e lindas mulheres que envolviam os homens em uma 

atmosfera caliente e sensual.  

O filme Alô amigos é apresentado em quatro segmentos que relatam a 

viagem da comitiva americana à América do Sul. Cada um dos segmentos é 

iniciado com um pequeno documentário enfocando a vida da população dos 

países visitados.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Filme comercializado em DVD, com trechos disponíveis em sites na internet.   
16 Filme comercializado em DVD, com trechos disponíveis em sites na internet.   
17 Série televisiva comercializada em DVD e disponível em sites na internet.   
18Chefe da Agência de Coordenação dos Negócios Interamericanos (OCIAA), no período de 
1940-1944.  
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A parte que toca o Brasil recebeu o título de Aquarela do Brasil, pois o 

produtor cinematográfico Walt Disney escolheu a famosa canção do 

compositor brasileiro Ary Barroso (Aquarela do Brasil) para  musicar  o 

desenho animado. Segundo Rockefeller não havia “ninguém melhor do que 

Walt Disney para vender a nossa ideia de americanismo” 19.  

O grupo de desenhistas norte-americanos, ao aportar no Rio de 

Janeiro, representa o ambiente que encontrou para a criação de sua obra. A 

natureza do país (fauna e flora) e as paisagens culturais (pontos turísticos) 

foram retratados em aquarelas que posteriormente ganharam animação.  

Disney contratou os serviços do jornalista Gilberto Souto e do músico Aloísio 

de Oliveira (Bando da Lua)20, encomendando a criação de um personagem 

tipicamente brasileiro. Assim nasceu o maroto papagaio Zé Carioca.  

Embalada pela canção título da animação, a produção tem seu início 

com os aspectos que o Brasil tem de mais característico. A fauna e a flora 

são representadas a cada pincelada com imagens exuberantes e uma 

diversificação de cores sem igual. Pato Donald surge a partir de uma mistura 

de cores do agito de uma abelha dentro de uma flor. O pincel do artista 

continua a criar imagens e, por fim, surge o papagaio Zé Carioca. Os 

personagens se apresentam e trocam seus cartões de visita. Pato Donald lê 

o cartão em voz alta deixando claro a naturalidade e nacionalidade de Zé 

Carioca:  

- José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Ao convidar o Pato Donald para conhecer vários pontos turísticos da 

cidade, Zé Carioca diz a seguinte frase: “Donald, eu vou mostrar para você a 

terra do samba”21. Ao som de Tico-tico no Fubá os personagens começam a 

dançar e passear pelo calçadão de Copacabana.  

Durante o passeio, Zé Carioca e Donald param em um bar e tomam 

cachaça. A bebida parece não fazer bem ao Pato Donald que, além de cuspir 

fogo e ascender o charuto de Zé Carioca, começa a soluçar. O personagem 

“genuinamente” carioca não perde a oportunidade e começa a batucar em 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19Ver Nosso Século (1930/1945) – A Era de Vargas (2ª parte). São Paulo: Abril Cultural, 
Editor Victor Civita, 1980, p. 120-127. 
20Conjunto musical que acompanhava Carmem Miranda em seus espetáculos. 
21Tradução nossa. 
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uma caixinha de fósforo, no ritmo de samba, o soluço de seu amigo 

estrangeiro. 

A cachaça que está dentro da garrafa é absorvida pelo pincel do 

artista que dá continuidade ao enredo desenhando mãos que tocam 

instrumentos de percussão característicos do samba. A canção de Ary 

Barroso volta a ser tocada embalando o fim da história. Silhuetas de pessoas 

dançando em um baile de carnaval são mostradas. Entre elas, percebemos a 

figura de Donald que baila pelos salões com Carmen Miranda.  Copacabana, 

o Cassino da Urca, o bairro da Urca e o Pão de Açúcar são imagens 

mostradas ao final do filme. 

 

§ Os Simpsons (O feitiço de Lisa - 2002)  
 

Passamos a examinar uma outra produção americana, elaborada seis 

décadas após Alô Amigos, que também faz circular estereótipos do Brasil e 

dos brasileiros: a série televisiva Os Simpsons que, em forma de animação, 

representa as aventuras cotidianas de uma família de classe média norte-

americana.  

A família Simpson é constituída por cinco membros: Homer Jay 

Simpson (pai), Marjorie "Marge" Simpson (mãe), Bartholomew "Bart" 

Simpson (primogênito), Elisabeth "Lisa" Marie Simpson (filha) e Margareth 

"Maggie" Simpson (filha caçula). 

Criada em 1987 pelo cartunista Matt Groening, a série tem grande 

parte de suas histórias desenvolvida na cidade de Springfield e faz uma sátira 

à cultura e à sociedade americanas, à televisão e aos vários aspectos da 

condição humana. É um sucesso de audiência, possuindo fãs no mundo 

inteiro.  Em 1997, foi considerada pela revista Time a melhor série do século 

XX22.  

O feitiço de Lisa (versão brasileira) é o episódio de n.15, da 13a 

temporada da série norte-americana de Os Simpsons, exibido a primeira vez 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Informação disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons. Consultado em: 
20/06/2013.  
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em 31 março de 2002, no canal FOX23. Nota-se que no ano de exibição o 

Brasil estava se preparando para a Copa do Mundo e para as eleições 

estaduais e presidenciais.  

Naquela época (dois primeiros anos do século XXI), nosso país foi 

marcado por problemas políticos e sociais. Na política, fatos relacionados à 

corrupção de políticos (CPIs e escândalo relacionado à violação do painel do 

Senado) ganharam espaço na mídia. No plano social, as notícias versaram 

sobre violência urbana e questões de saúde pública (epidemia de dengue).  

No início do episódio dos Simpsons em análise, Homer e Margie 

Simpson se assustam ao descobrirem que o valor de sua conta telefônica 

supera o valor usual. Lisa confessa que foi responsável pelas ligações para o 

Brasil e que seu intuito era ajudar um menino órfão, chamado Ronaldo 

(Ronaldinho), com quem se correspondia por carta todo mês. Na ausência de 

respostas do amigo brasileiro, Lisa entra em contato com o orfanato que lhe 

pede doações.  

Após o envio da primeira remessa de dinheiro, a fundação beneficente 

encaminha um vídeo em que Ronaldo agradece e diz que foi possível 

comprar um par de sapatos que durará por muitos carnavais. O menino 

explica que com o troco foi possível comprar uma porta para o orfanato e que 

os macacos não poderão mais pegá-lo. O vídeo é finalizado com um bando 

de macacos perseguindo Ronaldo. Ainda sem notícias do menino, a família 

decide viajar para o Brasil para procurá-lo.  

No avião, os Simpsons lêem recomendações sobre o Brasil. Lisa 

comenta com seu pai que só devem beber água mineral natural, que não 

devem entrar em táxis não licenciados e que as estações do ano no Brasil e 

nos Estados Unidos se iniciam e encerram em meses diferentes. Homer 

chega à conclusão de que o Brasil é a terra dos contrários. Enquanto isso, 

Bart estuda espanhol e sua mãe diz que é perda de tempo, pois no Brasil se 

fala português.  

Já no Rio de Janeiro, a família entra em uma linha de conga24 para 

chegar até o hotel, no qual os funcionários realizam suas tarefas com passes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 O episódio já foi exibido no Canal de TV a cabo FOX por mais de duas vezes e na Globo 
uma vez. 
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de futebol.  A família decide sair em busca do menino órfão e vai até a favela 

onde está localizado o orfanato em que Ronaldo vivia (Orfanato dos Anjos 

Imundos). No local, os Simpsons descobrem que o menino já não está mais 

na instituição.  

Em uma reunião na churrascaria, a família decide se dividir para 

encontrar Ronaldo. Homer e Bart vão à praia de Copacabana, assim 

apresentada nas palavras desse último:   

 

- Olha ali! É a praia de Copacabana, o coração e a alma do Rio. 

 

Margie e Lisa vão a uma escola de samba (school of samba) que na 

verdade é uma academia de dança. Margie se assusta ao ver os casais 

dançando e com a explicação do professor sobre o modo sensual das 

danças.  

Na busca pelo menino brasileiro carente, em uma feira, Homer é 

furtado por crianças. Margie e Lisa tentam comprar uma lembrança para 

Meggie, mas os adereços vendidos são feitos de animais silvestres vivos, o 

que causa espanto às duas. Homer e Bart pegam um táxi não licenciado. 

Homer é sequestrado e levado para a Amazônia. Margie, Lisa e Bart vão à 

delegacia prestar queixa do sequestro de Homer e desaparecimento de 

Ronaldo.  No caminho de volta para o hotel, acabam encontrando o menino 

órfão em um desfile de carnaval fantasiado de flamingo flamenco.  

Ao final do desfile, o menino explica que ficou famoso e oferece 

dinheiro para o resgate de Homer. Após o pagamento do regaste e de um 

acidente no bondinho do Pão de Açúcar, Lisa adverte seus pais para que 

tomem uma atitude, pois Bart foi engolido por uma anaconda. A animação 

termina com Bart dançando e dizendo a sua família: 

 

-‐ Não fiquem tristes! Estamos no carnaval.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Ritmo musical latino-americano, popularmente difundido em Cuba, muito utilizado para 
brincar nas ruas, uma espécie de carnaval. 	  
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§ Rio (2011) 
 

A primeira década do século XXI foi bastante favorável em termos 

econômicos e políticos para o nosso país. O Brasil teve grande destaque nas 

mídias nacionais e internacionais, afirmando sua liderança na América Latina 

e aumentando sua autonomia internacional. Embalada por esse contexto de 

visibilidade de nosso país no cenário internacional, a produção 

cinematográfica Rio é exibida em diversos países (Cazaquistão, Argentina, 

Portugal e EUA foram alguns dos países onde o filme foi inicialmente 

lançado).   

A animação, idealizada e dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, é 

ambientada na cidade do Rio de Janeiro e apresenta toda a exuberância da 

fauna e da flora local já no início do filme. Partindo da temática da extinção 

de espécies da fauna brasileira, mais especificamente da arara azul, a 

película aborda também questões como: o tráfico de animais, a criminalidade 

e o carnaval.  

Blu, arara azul macho e personagem principal, é capturado ainda 

filhote por traficantes de animais e levado para os EUA. A ararinha azul e 

pássaros de outras espécies são levados para a cidade de Moose Lake, 

Minnesota, onde acabam abandonados em pleno inverno rigoroso que assola 

a cidade. No caso de Blu, sua gaiola cai do caminhão que o transporta e, 

logo em seguida, é encontrada pela jovem Linda que decide levar o pássaro 

para casa e criá-lo.  

A ave e a jovem crescem levando uma vida de cumplicidade e 

amizade em casa e na livraria onde passam parte do dia juntos. É importante 

enfatizar que dadas as circunstâncias de criação, Blu jamais aprendeu a 

voar.Tudo caminha dentro de sua rotina habitual até a chegada de um 

cientista vindo do Rio de Janeiro que faz uma proposta a Linda. Túlio explica 

que Blu é o último macho da espécie de arara-azul e que para garantir a 

preservação é necessário levá-lo ao Rio de Janeiro para acasalar-se com a 

última fêmea da mesma espécie. Inicialmente Linda recusa a proposta, mas 

após refletir um pouco parte para o Rio.  

Tulio, Linda e Blu chegam ao Rio em pleno carnaval e acompanham 

toda a agitação da cidade até chegarem ao laboratório onde encontrarão 
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Jade, a arara azul fêmea. Nesse ínterim pássaros brasileiros se aproximam 

do carro em que Blu está e começam a puxar assunto para conhecer o 

forasteiro. Já no Laboratório, Blu se apaixona a primeira vista por Jade que 

faz questão de mostrar que só pensa em sua fuga.  

À noite o local é invadido por uma quadrilha de contrabandistas de 

animais que tem a ajuda de Fernando, um garoto pobre, que pratica o crime 

pois necessita do dinheiro para sobreviver. Jade e Blu são acorrentados de 

forma a ficarem ligados e levados para uma favela onde são vigiados pela 

cacatua Nigel, pássaro de índole ruim que pertence ao chefe da quadrilha. As 

araras azuis tentam fugir e são perseguidas pelos becos da favela por Nigel. 

A fuga acontece no momento em que Brasil e Argentina disputam uma 

partida de futebol e todos estão atentos a possibilidade de gol.  

Após conseguirem despistar a cacatua, as araras se perdem na 

grande floresta que faz parte da paisagem natural da cidade e passam a 

noite no local. Na manhã seguinte, conhecem o tucano Rafael que promete 

ensinar Blu a voar. Diante de várias tentativas atrapalhadas, frustradas, 

porém divertidas, Blu e Jade curtem o visual aéreo da cidade.  

A trama continua e Nigel consegue capturar as araras e outros 

pássaros que são colocados em um avião para serem contrabandeados. Blu, 

o herói do filme, consegue abrir as gaiolas, o compartimento do avião e  

libertar seus amigos. O filme termina com Linda, Tulio e o pequeno Fernando 

no Santuário do Pássaro Blu (local de pesquisa e preservação das araras 

azuis na cidade) e os protagonistas da história retornando ao seu habitat 

natural (a floresta). Assim como no início do filme, a música tema é tocada e 

uma profusão de imagens de pássaros coloridos aparecem dançando. Blu e 

Jade participam da cena com os seus filhotes.  

Conforme já foi exposto, observamos que as noções de lugar comum, 

clichê e estereótipo são formas de representações que se perpetuam ou até 

mesmo se cristalizam no discurso de um dado grupo com o passar tempo. Ao 

analisarmos as três produções artísticas (dois filmes e uma série televisiva) 

exibidas na década de 40, em 2002 e em 2011, foi possível observar que 

algumas representações de Brasil nelas configuradas se mantiveram.   
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Dessa forma, podemos destacar nas três produções pontos de 

convergências:  

(1) a cidade do Rio de Janeiro é apresentada como sinônimo de Brasil: 

lugar comum dentro da narrativa proposta nos enredos; 

(2) o elemento carnaval/samba se faz presente nas três histórias:    

estereótipo muito frequente de Brasil nas mídias; 

(3) os pássaros característicos de nossa fauna aparecem 

representados no enredo das histórias, como personagens principais ou 

como vestimentas típicas de carnaval de personagens coadjuvantes: 

imagens clichês de Brasil. 

Nas produções de 2002 (Os Simpsons – O feitiço de Lisa) e de 2011 

(Rio), observamos que: 

§ as impactantes imagens da natureza e da cultura do  Rio de 

Janeiro (cartão postal do Brasil) são exploradas, enfatizando a 

tropicalidade, o exotismo da fauna e da flora: clichês de Brasil; 

§ o destaque dado ao futebol em cenas bem pontuais dentro do 

enredo: estereótipo de Brasil; 

§ a criminalidade (sequestradores/traficantes de animais) e 

desigualdade social (crianças carentes/favelas) são ressaltadas 

como aspectos negativos do país: estereótipo de Brasil.  

Cabe ressaltar que o alcance da indústria cinematográfica no mundo, 

bem como de outras mídias, influencia opiniões e colabora, muitas vezes, 

para fixação de representações estereotipadas. Todos esses aspectos 

contribuem para a formação de uma memória social que se constitui através 

dos tempos.  

Não só na mídia de entretenimento mas também nos textos verbais e 

nas imagens veiculadas por materiais didáticos desenvolvidos para o ensino 

de português - produtos editoriais inscritos em um contexto social e político – 

pode ser verificada a  presença de estereótipos e clichês de Brasil.  

As representações sociais no ensino de PBE serão abordadas na 

próxima seção, na qual serão focalizados alguns estudos desenvolvidos no 
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campo da Linguagem que se debruçam sobre as representações do Brasil e 

dos brasileiros configuradas nos textos desses materiais de ensino.  

 

3.1.3 Representações sociais e o ensino de português do Brasil para 
estrangeiros  

 

O campo de estudo das representações sociais se encontra em franca expansão no Brasil, 
não apenas no âmbito da psicologia social, mas também nos de disciplinas aplicadas, como 
educação, enfermagem e serviço social. 

SÁ, 1998, p.15 

 

Os estudos sobre Representações Sociais vêm recebendo destaque, 

nos últimos anos, em diversas áreas. Dentre os campos de estudo 

mencionados por Sá (1998, p.15), ressaltamos as contribuições na área de 

educação, mais especificamente, no ensino de línguas.  Segundo Castellotti 

e Moore (2002) as representações sociais no ensino de línguas têm grande 

relevância, pois as imagens compartilhadas que existem em um grupo social 

ou em uma sociedade podem influenciar as atitudes em relação aos idiomas 

estudados e interferir no grau de interesse dos alunos pelos mesmos.  

Ainda para Castelotti e Moore (2002, p.7), diferentes linhas de análise 

e diversas abordagens didáticas focam suas reflexões no levantamento e  

análise das representações ligadas às línguas, com o propósito de facilitar 

reposicionamentos mais favoráveis à aprendizagem. Dessa forma, as 

representações têm um caráter central nos processos de aprendizagens 

linguísticas e, por serem maleáveis, interessam às políticas linguísticas e 

educativas.  

Na área de Linguagem, pesquisadores da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) se dedicaram a explorar as representações do Brasil e dos 

brasileiros em textos utilizados em materiais de ensino e de avaliação da 

área de português para estrangeiros. Nessa linha, podemos citar: Júdice 

(2007, 2010, 2013), que estuda a representação do Brasil e dos brasileiros 

em materiais de Português para Estrangeiros, editados no Brasil e no 

exterior; Lima (2008), que analisou as representações de nosso país e nosso 
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povo em materiais utilizados na parte oral do Exame para obtenção do 

certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-

Bras); Carvalho (2009), que pesquisou as representações da mulher 

brasileira veiculadas em textos verbais e não verbais de materiais didáticos 

de PBE editados, em diferentes décadas e regiões do Brasil, e, mais 

recentemente, Sanson (2011), que desenvolveu estudo sobre as 

representações da nossa identidade em materiais de ensino de PBE 

utilizados na França.   

Cabe ressaltar que a adoção, seleção e elaboração de material de 

ensino por autores e professores assume um papel de grande relevância no 

processo de construção pelos aprendizes de suas próprias representações 

da língua e da cultura-alvo. Nesse sentido, concordamos com Sanson  (2011, 

p.8 )  ao   destacar  que:  

Entende-se ainda que ensinar LE é propiciar oportunidades para que  o 
aprendiz construa suas representações da língua e da cultura-alvo. Para 
a construção pelo aprendiz de representações sobre outras línguas e 
culturas, além de suas experiências diretas, contribuem grandemente as 
representações elaboradas por indivíduos que, configuradas em textos 
verbais e não-verbais de diversos gêneros, podem chegar até ele, em 
diversos suportes.  

 

 O ponto de convergência dessas pesquisas reside no fato de 

apontarem para a relevância das representações sociais expressas em textos 

que circulam em materiais utilizados para ensino da língua portuguesa e da 

cultura brasileira, que, por sua vez, possuem um papel preponderante na 

construção de representações de nossa língua, de nossa cultura e de nosso 

povo pelos aprendizes.   

Júdice (2007), em investigação sobre as representações do Brasil e 

dos brasileiros em textos de material didático de Português do Brasil para 

Estrangeiros (PBE) publicado em São Paulo na década de 40, identifica a 

representação de um país no qual se destacam a natureza pródiga e bela, as 

dimensões continentais e as oportunidades de trabalho oferecidas. No que 

tange às representação do povo, constata que os brasileiros são mostrados 

na obra analisada com “muitas faces, que vão do primitivismo, exotismo e 

indolência à coragem, persistência e busca de realização de seus intentos”.  
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Lima (2009), por sua vez, desenvolve estudo de representações do 

Brasil e dos brasileiros em textos da Parte Individual do Exame Celpe-Bras. 

Ao cotejar as representações que permeavam os textos do exame que 

constituíram o corpus analisado com aquelas que aprendizes estrangeiros 

traziam a respeito do Brasil, o pesquisador verificou que as mesmas 

divergiam no seguinte aspecto: as do primeiro grupo revelavam a face de um 

país em fase de acentuado desenvolvimento enquanto as do segundo 

apresentavam visões estereotipadas e cristalizadas do país (praia, carnaval, 

samba, futebol) e do povo (alegre, cordial e festivo).   

As representações da mulher em livros destinados ao ensino de 

português para estrangeiros, publicados no Brasil em diferentes décadas do 

século XX, são destacadas na investigação de Carvalho (2009). Os achados 

da pesquisa revelaram que, em textos verbais de materiais mais atuais, é 

atenuado o estereótipo da mulher mãe e dona de casa, presente em livros de 

décadas anteriores. Já na análise dos textos não verbais, foi verificada uma 

tendência ao reforço de uma ideologia de gênero marcada pela 

predominância masculina em questões de poder e de tomadas de decisões.  

Seguindo a perspectiva da linha de pesquisa sobre representações em 

materiais didáticos, Sanson (2011) focaliza as representações da identidade 

brasileira em publicações francesas para o ensino de PBE. Como resultado 

de sua análise, a pesquisadora aponta elementos eufóricos (afetividade, calor 

humano, beleza natural e a diversidade culinária) e elementos disfóricos 

(iletramento, impontualidade, clima tropical, desigualdade social e violência) 

atribuídos ao povo brasileiro e ao país, que permeiam os textos verbais e 

não-verbais das publicações focalizadas na investigação. 

Grande parte dos textos analisados nessas pesquisas é tecida na 

articulação da palavra com a imagem. Dionísio (2008, p.119), estudando a 

composição dos gêneros e a construção do sentido dos textos, destaca a 

importância da articulação entre o componente visual e a escrita.   

Segundo a autora, 

Representações e imagens não são meramente formas de expressão 
para divulgação de informações, ou representações naturais, mas são, 
acima de tudo, textos especialmente construídos que revelam as nossas 
relações com a sociedade e com o que a sociedade representa.  
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Considerando que imagens carregam significados e que a análise de 

textos multimodais revela aspectos que (1) podem não ser percebidos na 

primeira leitura; (2) reforçam estereótipos ou, ainda, (3) podem apresentar 

contradições entre o verbal e o não verbal, destacamos a necessidade de um 

trabalho criterioso de seleção de textos dessa natureza que venham a 

integrar materiais de ensino de PBE.  

Diante do panorama exposto e cientes do papel do professor como 

difusor da língua portuguesa e da cultura brasileira, faz-se mister o 

desenvolvimento de pesquisas que contribuam para reflexões acerca da 

seleção de textos para materiais didáticos. Além disso, ressaltamos que a 

inserção de textos multimodais, no ensino/aprendizagem de PBE, deve 

pressupor o desenvolvimento efetivo de uma habilidade leitora realmente 

específica.  

 

3.2. FOCO NA MÍDIA IMPRESSA 

 

Nesta seção, trataremos da importância dos textos do domínio 

jornalístico como veiculadores de representações sociais configuradas em 

palavras e imagens, de aspectos culturais e ideológicos por eles veiculados, 

e, mais especificamente, das características do suporte revista e do gênero 

capa de revista.   

 

3.2.1 Domínio discursivo jornalístico 

A situação de comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de 
relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o seu 
valor simbólico.   

            CHARAUDEAU, 2010, p. 67 

 

Diversas atividades humanas relacionam-se ao uso da língua, 

efetivando-se por meio de enunciados orais e escritos. Para Marcuschi (2008, 

p.154) “é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim 
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como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto”. Nesse 

sentido, o universo de textos materializados que permeiam nosso cotidiano 

contribui para organizar as interações sociocomunicativas plasmadas em 

instâncias discursivas das mais vulgares às mais institucionalizadas, tais 

como: domínio interpessoal, domínio de lazer, domínio comercial, domínio 

religioso, domínio jurídico, domínio jornalístico, entre outros.  

No que se refere ao domínio discursivo jornalístico é possível afirmar 

que sua abrangência envolve importantes aspectos inerentes às ações que 

os indivíduos vivenciam dentro de uma determinada sociedade. Os textos 

produzidos nesse domínio constituem fatos sociais25 e são expressos por 

meios de gêneros discursivos, entre eles: editoriais, entrevistas, crônicas 

esportivas, notícias de rádio e TV, caricaturas, charges, debates, 

reportagens, anúncios, classificados, boletins do tempo, cartas dos leitores, 

artigos de opinião etc. 

  A comunicação midiática, como todo ato de interação, coloca em 

situação de relação os domínios fundamentais desse processo que são a 

produção e a recepção. No campo específico das mídias (canais utilizados 

para a transmissão de informações), observamos um processo de 

intermediação entre as diversas esferas sociais como a política, a economia, 

a cultura, a religião etc. Torna-se importante, dessa forma, compreender os 

modos de representação que podem afetar o que as pessoas pensam de si 

mesmas e como elas percebem as outras pessoas. 

Segundo Charaudeau (2010, p.67), os discursos são dependentes das 

trocas ocorridas entre os indivíduos dentro de uma determinada comunidade. 

A situação de comunicação se estabelece a partir da regulação das práticas 

sociais aceitas por esses indivíduos que vivem em constante interação. O 

discurso é palavra em movimento, prática de linguagem, estando na base da 

constituição do homem e da sua história. As condições de produção incluem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

25 De acordo com Bazerman (2005, p.22), “os fatos sociais consistem em ações sociais 
significativas pela linguagem ou atos de fala. Esses atos são realizados através de formas 
textuais padronizadas, típicas e, portanto, inteligíveis, ou gêneros que estão relacionados a 
outros textos e gêneros que ocorrem em circunstâncias relacionadas”.	  	  
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o contexto sócio-histórico-ideológico, pois as palavras não são apenas de um 

único indivíduo e o dizer não é propriedade particular (ORLANDI, 2012, p.32). 

 Em nossa pesquisa trabalhamos com uma reflexão de viés cultural, 

relacionando as noções de espaço (geográfica), tempo (histórica) e 

ideológica, buscando compreender as relações entre os atores que 

constituem a sociedade e os produtos midiáticos com que esses dialogam 

cotidianamente.  

Segundo Foucault (2009, p.8),  

 
[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório [...]  
 
 

Com o avanço tecnológico e a  proliferação  das  mídias,  grande  

variedade   de   discursos apresenta-se a um público cada vez mais ávido por 

informações. Desde a divulgação de pesquisas científicas, notícias sobre arte 

e cultura, até simplesmente os assuntos veiculados nas mídias sociais. Uma 

leitura atenta ao conteúdo divulgado torna-se indispensável na formação de 

cidadãos participantes e críticos.  

Para Bourdieu, não se deve adotar posições teórico-metodológicas 

radicais, pois partindo de sua Teoria Social o autor se coloca numa 

apreciação intermediária, ao afirmar que as tomadas de posição não são 

livremente formuladas pelos indivíduos nem tão rigidamente determinadas 

por estruturas sociais, políticas, econômicas ou culturais. Para o sociólogo, 

os indivíduos têm uma relativa autonomia em suas escolhas para tomadas de 

posição no momento de aceitar, discordar, decidir ou opinar sobre os mais 

diversos assuntos (SILVA, J.O, 2013, p.154).  

Dessa forma, ao propor que as práticas e as representações são 

criadas e disseminadas de forma coletiva sem serem produtos de uma única 

ação dominante, Bourdieu sugere a possibilidade de existência de práticas e 

representações comuns aos membros de uma determinada sociedade. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, podemos entender o domínio 

discursivo jornalístico como democrático (na medida em que proporciona  
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oportunidade de novas reflexões) e conformista (quando estimula uma visão 

passiva e acrítica da sociedade). 

 O interesse em compreender o fenômeno da comunicação e suas 

implicações no dia a dia da vida em sociedade relaciona-se à forma como  as  

mensagens publicitárias e produções no âmbito das artes e do jornalismo são 

recebidas e como atuam, seduzindo ou impondo de maneira sutil 

determinadas representações sociais. 

 
3.2.2 Implicações culturais e ideológicas 
 
 
(...) a linguagem cria a imagem do mundo, mas é também produto social e histórico. 

FIORIN, 2007, p. 53 

 

Para a análise de nosso corpus torna-se imprescindível a 

compreensão dos aspectos ideológicos e culturais veiculados no texto 

multimodal. Para Bakhtin (2010b, p.42), as palavras encontram-se 

mergulhadas em muitos fios ideológicos e na construção de todas as 

relações sociais em diferentes esferas da interação humana. Partimos do 

princípio que os discursos  têm uma dimensão ideológica que relaciona as 

suas condições de produção com as marcas deixadas no texto.   

 A linguagem pode, ao mesmo tempo, desfrutar de certa autonomia em 

relação às formações sociais e sofrer as determinações da ideologia. Essas 

convicções estão ligadas, normalmente, a ações políticas, econômicas e 

sociais.  

De acordo com Moscovici (2012, p.280),  

Os estudos sobre a comunicação há muito tempo mostram o quanto a 
intervenção de uma pessoa conhecida num domínio, qualquer que seja ele, 
serve para influenciar a opinião em geral.  

 

As capas de revista analisadas em nossa pesquisa relacionam-se à 

disseminação da ideologia capitalista, que sabemos ter por objetivo o lucro e 
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para obtê-lo usa todas as armas para dominar a sociedade como um todo, 

especialmente, no que tange à economia e à política. 

O filósofo Karl Marx, na obra a Ideologia Alemã ([1846]/ 2005), afirmou 

que as ideias dominantes em qualquer época são sempre as de quem 

controla a vida material e, portanto, a vida intelectual. No sistema capitalista, 

duas características são fundamentais: o monopólio dos meios de produção 

por parte de uma classe de proprietários privados e a existência de uma 

classe desprovida de recursos cujo meio de sobrevivência é a venda de sua 

força de trabalho.  

 Ao definir ideologia como qualquer conjunto de crenças motivadas por 

interesses sociais, Eagleton (1997) chama a atenção para a representação 

das formas de pensamento dominante em uma determinada 

sociedade. Ideias criadas por uma minoria são passadas à maioria, de forma 

que pareçam ideias universais. Segundo o autor, textualidade, ambiguidade, 

indeterminação muitas vezes encontram-se ao lado de discursos ideológicos 

dominantes. 

Segundo Eagleton (1997, p.38),  

 
Os enunciados ideológicos podem ser verdadeiros em relação à sociedade 
tal como se encontra constituída no presente, mas falsos na medida em que 
contribuem para impedir a possibilidade de transformar um estado de coisas.  

 

Um ponto merecedor de reflexão é a forma como a ideologia pode 

intervir na interpretação de uma questão ou determinado assunto. A situação 

temporal, social, econômica, cultural e intelectual dos sujeitos envolvidos na 

interação influencia diretamente a decodificação dos signos em jogo. É 

preciso considerar que quaisquer alterações na estrutura de uma sociedade 

são expressas no âmbito da ideologia. 

 Encontramos uma forma fácil de entender a ação ideológica 

analisando os meios de comunicação e as estratégias de marketing. No 

contexto da Segunda Guerra Mundial, podemos citar o exemplo da atriz e 

cantora Carmen Miranda, elevada ao ápice do sucesso cinematográfico 

hollywoodiano. O projeto ideológico era divulgar a liberdade nas Américas e 

promover filmes sobre os EUA, fortalecendo a política da boa vizinhança. 



	   61 

Podemos observar, assim, como as formas simbólicas são usadas a serviço 

de interesses dominantes dentro das sociedades ocidentais modernas ou de 

contextos sociais diversos.  

 As mídias sempre tiveram um papel muito importante na difusão da 

cultura e da ideologia nas sociedades contemporâneas. As capas de revista 

apresentadas a seguir (Fig.6 e Fig.7) são   exemplos   dessa   influência   nas   

sociedades brasileira e americana no contexto da II Guerra Mundial e da 

política da boa vizinhança, promovida pelos Estados Unidos para atrair o 

apoio dos países do continente americano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Capa RevistaSunday Mirror (1939)26 Figura 7: Capa Revista O Cruzeiro (1940)27 

Como vimos, não podemos, portanto, dissociar a ideologia da cultura, 

pois há uma profunda relação entre esses conceitos. A cultura pode ser 

mesmo compreendida como a  expressão  de  uma  ideologia.  Santos (2005, 

p. 24) conceitua cultura como tudo aquilo que caracteriza a existência  social  

de  um  povo  ou de grupos no interior de uma sociedade. Sendo assim, ao 

falarmos em cultura estamos nos referindo ao conhecimento, às ideias e 

crenças que coexistem na vida social. Toda essa produção cultural tem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26Revista Semanal americana. Capa disponível em: carmen.miranda.nom.br. Consulta em: 
jan. de 2013.  
27 Revista Semanal Brasileira. Capa disponível em: carmen.miranda.nom.br. Consulta em: 
jan. de 2013.  
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raízes nas diversas relações cotidianas, formando uma rede de informação 

onde se mesclam várias fontes.  

 Para Geertz (2008, p.59), “é a percepção moldada pela imaginação 

que nos fornece o mundo exterior que conhecemos”. Dessa forma, o  ideal 

norte-americano de mesclar as culturas dos países envolvidos na política da 

boa vizinhança, em seu projeto imperialista de difusão do American way of 

life, relacionava-se, em seus programas da época que enfocavam a América 

Latina as culturas nacionais dos países estratégicos, com objetivos 

econômicos e políticos. 

Como afirma Hall (2006, p.50), “as culturas nacionais são compostas 

não apenas de instituições, mas também de símbolos e representações”. A 

representação de Brasil gerada pela imagem de Carmen Miranda e seus 

acessórios tropicais tem o poder de povoar, até os dias de hoje, o imaginário 

brasileiro e estrangeiro, conforme ilustrado nas capas das revistas a seguir.  

 

 No material verbal e iconográfico que analisamos em nossa pesquisa, 

os aspectos culturais e ideológicos estão presentes nas mensagens e 

informações que circulam em grande velocidade e difundem-se em todas as 

atividades e esferas da vida social. Não estamos imunes  a  essas 

influências, no entanto, o controle que elas possuem não é absoluto nas 

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

Figura 8: Capa Revista ISTO É (2010)            Figura 9: Capa Revista Amanhã (2011) 	  
! !
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relações de poder do mundo contemporâneo dominado pela ciência e pela 

tecnologia. 

 

3.2.3 Jornalismo de revista 

 

Uma revista é um veículo de comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um objeto, 
um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento. Nenhuma dessas 
definições está errada, mas também nenhuma delas abrange completamente o universo que 
envolve uma revista. [...] quem define o que é uma revista, antes de tudo, é o seu leitor. 

SCALZO, 2011, p. 11-12 

 

A revista é uma publicação periódica, quase sempre ilustrada, que 

aborda os mais diversos assuntos. A palavra revista vem do inglês review 

que significa revista, resenha e crítica literária. Os modelos de revistas 

literárias inglesas foram imitados em todo o mundo nos séculos XVII e XVIII.  

Inicialmente as revistas traziam traços estreitos com a literatura, 

característica que as acompanhou até o início do século XX. Com o passar 

do tempo, a consolidação de um mercado editorial e a força da indústria 

cultural ampliaram as diferenças em relação a outros tipos de periódicos 

impressos.  

Já no século XX, a revista tornou-se um produto impresso específico, 

adquirindo marcas próprias, indicando suas especificidades, configurando 

sua introdução em um contexto de referência na produção da informação 

(VOGEL, 2012, p.17). Para especialistas da área da Comunicação Social 

(VILAS BOAS, 1996; ALI, 2009; SCALZO, 2011;BENETTI, 2013; VOGEL, 

2012) alguns aspectos podem ser observados no tipo de jornalismo 

contemplado em jornais e revistas. Dentre esses destacamos:  

 

§ A periodicidade é preponderante na revista (semanal, 

quinzenal, mensal ou edições especiais anuais), enquanto os 

jornais normalmente são diários; 

 

§ as revistas apresentam um jornalismo de maior profundidade, 

mais interpretativo e documental do que o jornal;  
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§ o jornal tem o  compromisso de trazer a notícia em primeira 

mão ou apresentar furos de reportagens. Já as revistas trazem 

uma análise mais apurada dos fatos, comprovando-os por meio 

de documentos e depoimentos;  

 

§ os jornais nascem com um engajamento político/ideológico 

claramente definido, as revistas, por sua vez, abarcam uma 

função mais ampla, aprofundando assuntos na segmentação e 

no serviço utilitário oferecido aos leitores;  

 

§ o jornal dirige-se sempre a uma plateia heterogênea, a revista 

entra no espaço privado, na intimidade dos leitores; 

 

§ em relação à conservação, o jornal é afetado por questões 

relativas ao suporte, enquanto a revista é durável e 

colecionável, fator importante no aspecto de utilização do  

material como fonte de pesquisa.  

 

A revista é uma mistura de jornalismo e entretenimento (SCALZO, 

2011) e a sua capacidade de construir fortes laços de atração com seu 

público a torna um objeto de consumo desejável por um grupo específico, 

gerando uma relação de cumplicidade entre o leitor e a publicação. Assim o 

foco editorial desse tipo de publicação preconiza o que interessa ao leitor, 

levando em consideração seus desejos e expectativas.  

No vasto universo que pode contemplar diferentes públicos, a 

segmentação  nesse meio de comunicação caracteriza a essência desse  tipo  

de mídia. Segmentadas por tipo de público ou por assunto, as revistas podem 

ser categorizadas em grupos. Com base em Ali (2009), apresentamos a 

seguir um quadro representativo da segmentação de publicações brasileiras 

e suas subdivisões.  
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GRUPOS DE SEGMENTAÇÃO DE REVISTAS 
REVISTAS DE 

CONSUMO 
REVISTAS 

PROFISSIONAIS 
REVISTAS DE 
EMPRESAS E 

ORGANIZAÇÕES 
 

De interesse geral 
 
Veja, Isto É, Época 
 

Por público 
 
Capricho, Playboy, Marie 
Claire 
 
 
Por Interesses diversos 

 
Quatro Rodas, Gula, Casa 
e Jardim  
 

 
 

Dirigidas a públicos de 
determinadas profissões 
 
Revista Visão Jurídica, 
Revista Brasileira de 
Ortopedia, Marketing 
Cultural 

 
Sob medida ou 
customizadas 

 
Daslu 

 
Institucionais 

 
Revista TAM nas Nuvens, 
Revista Gol linhas aéreas 
inteligentes 
 

De associações  
 

Revista do Crea-RJ 
 

Quadro 1: Segmentação de revistas brasileiras  
Fonte: Ali, 2009. 
 

No Brasil, observamos, nas últimas décadas, uma proliferação de 

títulos que espelha a grande variedade de nichos editoriais. Tal multiplicidade 

pode ser verificada na oferta de revistas femininas e masculinas, de revistas 

de informação geral e revistas especializadas em variadas temáticas.  

De acordo com Scalzo (2011, p.46) há ainda o que se pode chamar de 

“segmentação da segmentação”, ou seja, revistas que nascem com uma 

proposta mais ampla e identificam leitores com interesses mais específicos. 

Como exemplo desse fenômeno podemos citar a revista Exame que, além da 

publicação quinzenal, oferece o título de circulação mensal Exame PMD 

voltado para pequenos e médios empresários. Ainda de acordo com a autora 

e citando o mercado norte-americano e dos países da Europa Ocidental, tal 

fenômeno pode refletir o índice de modernização e desenvolvimento de um 

país.  

 Conforme observado, uma das características mais marcantes do 

jornalismo de revista é a estreita relação que se estabelece entre o leitor e a 

publicação. Desse modo, diante dos velozes avanços tecnológicos que 

propiciam o surgimento de novas tecnologias de informação (sites, 

smartphones e tablets), muitas publicações se adaptaram para disponibilizar 
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seus conteúdos nesses suportes, acompanhando as exigências de um 

público com um perfil mais tecnológico e, até mesmo, conquistando novos 

leitores.  

 Para Marcuschi (2008, p. 174) o que define o suporte é “um locus 

físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de 

fixação do gênero materializado como texto”. As revistas constituem, 

portanto, suportes com formatos que permitem que o material seja fácil de 

carregar, guardar, colocar na estante e colecionar” (SCALZO, 2011).  

A versão impressa geralmente possui as seguintes características: 

20,2x26,6 cm, podendo apresentar variações entre 13,5x19,5cm até 

25x30cm. A qualidade do papel e a da impressão tornam a revista um 

produto de durabilidade maior. Por se tratar de uma inovação tecnológica 

muito recente, as revistas em suportes digitais merecem um estudo mais 

apurado. O que podemos ressaltar é que em contextos como sites, tablets e 

smartphones o conteúdo e a interação leitor x publicação tornam-se mais 

dinâmicos devido aos múltiplos recursos (vídeos, enquetes e infográficos 

interativos entre outros) que essas tecnologias propiciam aos seus usuários.  

 A próxima subseção aborda questões concernentes ao gênero capa 

de revista.  

	  
	  
3.2.4 Gênero capa de revista 
 
A capa tem 5 segundos para atrair o leitor. Nessa fração de tempo, tem de transmitir a 
identidade e o conteúdo da revista, deter o leitor, levá-lo a pegar o exemplar, abri-lo e 
comprá-lo.  

ALI, 2009, p.67 

 

 As representações de mundo configuradas nas revistas constituem 

universos criados pela articulação entre a atualidade dos acontecimentos e 

personagens e as expectativas de comunidades de leitores.  

Em nosso cotidiano, ao entrarmos em uma banca de jornal e revistas, 

é comum nos deparamos com uma profusão de revistas, cujas capas nos 

chamam a atenção. Os títulos estão ali expostos e suas capas têm a função 
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determinante de despertar o desejo de compra e de leitura do conteúdo de 

uma determinada edição.  

Conforme visto na seção anterior, a revista é considerada um suporte 

para diversos gêneros, sendo um deles a capa. Tal afirmação encontra 

respaldo na definição de gênero proposta por  Bakhtin (2010 a., p.262): 

O conteúdo temático, o estilo e 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 do discurso. 	  

	  

Essa visão também é compartilhada por Marcuschi (2008, p.155) ao 

assumir que os textos apresentam padrões sociocomunicativos 

característicos definidos por objetivos enunciativos, estilos e composições 

funcionais. No gênero capa de revista, enquanto objetivos enunciativos, 

verificamos o propósito comunicativo de persuadir o leitor a comprar a edição 

em circulação. Nesse sentido, Ali (2009) e Scalzo (2011) chamam atenção 

para o papel que a capa desempenha.  

Para Ali (2009, p.67-68) a capa de revista é 
 

A página mais importante. [...] Mesmo que seja vendida exclusivamente por 
assinaturas, tenha circulação controlada ou seja distribuída gratuitamente 
como suplemento de um jornal, a capa ainda tem de “vender” a edição para 
o seu leitor e determinar se o exemplar será aberto imediatamente, mais 
tarde ou nunca.  

 

Scalzo (2011, p.62) reafirma essa questão. Nas palavras da autora 

“uma boa revista precisa de uma capa que ajude a conquistar leitores e os 

convença a levá-la para casa. [...] precisa ser o resumo irresistível de cada 

edição, uma espécie de vitrine para o deleite e a sedução do leitor”. 

Conforme observado pelas autoras, certamente, a capa de revista cumpre 

seus objetivos enunciativos.  
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Uma missão editorial 28  clara apresenta objetivo bem definido, 

especifica o público leitor e identifica o tipo e a forma do conteúdo que guia e 

define o estilo da publicação (ALI, 2009, p.47). Os aspectos constituintes da 

revista, tais como: logotipo, capa, projeto gráfico, títulos, textos, fotos e 

chamadas, bem como montagem de pauta de cada edição, cada seção e 

cada matéria devem estar em consonância com a missão proposta.  

A questão do estilo em capas de revistas está intrinsecamente 

relacionada à seleção dos constituintes das capas: itens que compõem as 

chamadas e ilustrações ou fotos. Desse modo, a seleção de elementos para 

revistas femininas será diferente daquela feita para revistas de informação 

que, por sua vez, será também distinta da que é realizada para uma revista 

teen.  

Os elementos constituintes das capas de revistas como logomarca, 

chamadas, imagens e cores constituem a composição funcional que, 

conforme vimos, está vinculada ao estilo.  Tais elementos asseguram 

unidade ao texto e uma vez dissociados deixam de cumprir a função 

sociocomunicativa do gênero. A disposição desses elementos na 

diagramação das capas pode variar de localização de publicação para 

publicação, com o objetivo de criar uma identidade visual para as capas. Para 

fins ilustrativos, vejamos o exemplo da figura 10, capa da revista The 

Economist.  
 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

28 Entendemos ”missão editorial”, em conformidade com Ali (2009, p. 47), como o objetivo ou 
filosofia da revista, que implica uma clara visão do público leitor visado e dos conteúdos de 
seu interesse.	  	  	  
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Figura 10: Capa de The Economist, 15/08/2009 

 

Para compreendermos como os elementos constituintes se organizam 

e criam uma certa estabilidade em termos composicionais, descrevemos, a 

seguir, alguns dos elementos recorrentes encontrados nas revistas que 

formam o corpus de análise de nossa tese, a saber: revistas estrangeiras 

(The Economist e Newsweek), nacionais (Veja e Exame Special Edition in 

English).  

O logotipo é caracterizado por um desenho, símbolo ou estilização de 

fonte e tem como função identificar o título de uma revista, empresa, 

instituição ou produto e quando já reconhecida, confere credibilidade a 

marca. Nas publicações investigadas, podemos tecer as seguintes 

considerações a esse respeito:  

 

 

§ As revistas The Economist e Newsweek utilizam box e faixa, 
respectivamente, para dar destaque à marca. A cor vermelha, em 
contraste com o nome da revista em branco, realça a marca. No caso 
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da Newsweek, algumas edições podem apresentar a faixa em outra 
cor, mas esse tipo de alteração não é muito frequente. A localização 
dos logos é outro fator que propicia a identificação da marca. Na 
revista The Economist está localizada sempre na parte superior, à 
esquerda da capa, o que lhe confere maior visibilidade na exposição 
das bancas. Já a revista Newsweek, adota a faixa que ocupa toda a 
extensão da parte superior da capa.  
 

§ O recurso adotado em Exame e Veja segue um padrão distinto de 
identificação de sua marca. A característica que determina o 
reconhecimento da logomarca é a fonte 29  utilizada no nome das 
revistas. As cores vão se alternar de acordo com a imagem proposta 
para a capa. A disposição das mesmas diferencia-se das revistas 
estrangeiras. Em Exame, o logotipo ocupa toda a extensão superior da 
capa. Cabe ressaltar que no caso da edição especial, acrescenta-se 
uma faixa acima do logo que indica a edição especial em inglês. Na 
revista Veja, o logotipo situa-se na parte superior, à direita, e 
apresenta, também, variações de cor de acordo com o fundo utilizado 
na capa.  

 
 

As chamadas de capas são, geralmente, frases curtas com fonte 

legível em formato e tamanho que confira destaque.  Sempre relacionadas a 

recursos semióticos presentes na capa têm como meta principal atrair a 

atenção do leitor para a reportagem de capa. A esse respeito Scalzo (2011, 

p.63) frisa que “a chamada principal e a imagem de capa devem se 

complementar, passando uma mensagem coesa e coerente”. As chamadas 

secundárias abordam temas distintos e recebem um destaque menor. Podem 

ser agrupadas em boxes ou faixas, ou ainda, estarem dispersas na 

diagramação da página. Nas capas de revistas analisadas e já citadas 

anteriormente, observamos os seguintes aspectos:  

 
§ Nas revistas estrangeiras: The Economist adota para a 

chamada principal, na fonte utilizada, cores que propiciam 
contraste em relação ao pano de fundo. As chamadas 
secundárias, frequentemente, encontram-se em uma faixa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29Ali (2010, p.113) esclarece a diferença entre “tipo” e “fonte”. De acordo com a autora “No 
sentido estrito, a definição de fonte é o jogo completo de matrizes de letras, números e sinais 
com o mesmo desenho ou tipologia, e tipo ou caractere é cada um desses sinais de escrita.   
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localizada na parte superior da capa, que agrupa as chamadas 
secundárias à direita do logotipo. Na Newsweek, essa questão 
é variável. A chamada principal sempre vai ganhar destaque 
com a tipologia empregada e a cor utilizada na mesma. Já as 
chamadas secundárias podem ser observadas em boxes, faixas 
ou, até mesmo, dispersas por toda a capa.  
 

§ As revistas nacionais apresentam as seguintes características 
para as chamadas de capa: Veja, a chamada principal recebe 
sempre destaque com recursos aplicados à fonte empregada 
(caixa alta, cores...) e pode ser acompanhada de frases 
relacionadas àquela que se apresenta em destaque. Nas 
chamadas secundárias, observamos que há uma pequena 
variação de acordo com a edição. Com frequência, o recurso da 
faixa localizada na parte superior da diagramação da capa é 
empregado, mas em algumas edições, esse elemento pode ser 
encontrado em outros espaços. A Exame Special Edition in 
English exibe a chamada principal, assim como ocorre na Veja 
(recursos aplicados à fonte empregada). As chamadas 
secundárias localizam-se logo abaixo da chamada principal e 
organizam-se em tópicos.   

 

As imagens presentes nas capas podem se apresentar com recurso a 

fotojornalismo, fotografia, fotomontagem, ilustração, combinação dos três ou 

apenas tipografia (ALI, 2009, p.69). Constituem um componente 

indispensável na construção de sentidos do gênero capa de revista, pois 

dadas as suas características (tamanho, espaço que ocupam na 

diagramação da capa, cores, formas, movimento...) são o primeiro elemento 

que prenderá a atenção do leitor.  

Nas fotos, ressaltamos com base em Faria e Zanchetta Jr. (2007, p. 

110), a importância do ângulo de tomada, do plano e do fundo, que, entre 

outros elementos, contribuem importantemente para a criação de sentidos.  

Em relação ao ângulo de tomada, se o personagem é focalizado de baixo 

para cima, surge avantajado, o lhe confere destaque, importância; se é 

focalizado de cima para baixo, seu status na imagem é diminuído, 

apequenado. Na fotografia , os planos também “falam”: o geral enquadra o  

personagem dentro de um cenário que é importante na construção do 

sentido; o plano médio, geralmente frontal, capta as pessoas de corpo inteiro; 
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o americano, em meio-corpo; e o close coloca em destaque uma parte do 

corpo. Em relação ao fundo, o foco, a cor, os elementos representados 

formam um pano de fundo para o que é representado pela fotografia.    

Júdice (2005, p. 37) destaca que, na leitura de fotografias, merecem 

atenção: a) enquadramento da imagem; b) elementos representados e suas 

peculiaridades;,c) captação de aspectos dinâmicos e estáticos; d) maior ou 

menor definição de cada ângulo; e) articulação dos planos; f) jogo de 

claro/escuro; g) presença ou ausência de brilho; h) escala cromática; i) 

articulação de imagem à palavra em legenda ou título.   

A seguir, apresentamos alguns exemplos de capas que utilizam esses 
recursos.  

 
Fotojornalismo – fotos compradas em agências de notícias e que retratam 
algum fato ou acontecimento da atualidade.  
	  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: A miséria no Brasil. Capa da Veja de 23/01/2002 

Fotografia – foto de uma celebridade, personalidade ou lugar.  

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Figura 12:  Serra e a eleição presidencial. Capa da Veja de 21/04/2010 
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Fotomontagem – fotos editadas com auxílio de software específico para 
edição de imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: O Brasil decola. Capa da revista The Economist de 14/11/2009. 

 

Ilustração – imagem pictórica que acompanha, explica, interpreta, 
acrescenta informação ou sintetiza o texto. Comum nas mídias, é um 
elemento de extrema relevância para o design gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14:  Capa da primeira edição de Exame Special Edition in English (dez/2009) 

	  

	  

	  

	  

!
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Tipografia – utilização apenas de elementos tipográficos na capa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:  Capa da revista Exame de 25/12/2013. 

 

Nas capas de revista, a cor pode desempenhar funções específicas, 

cujo propósito é informar e seduzir (MONNERAT, 2011 p.30). Seja nos logos, 

no pano de fundo, nas imagens ou nas chamadas, as cores assumem um 

papel de relevância na composição desse gênero. Ainda para a autora (op. 

cit., p.24) “as capas de revistas não só agregam sentidos múltiplos, 

perceptíveis pela integração da mensagem verbal e visual, como também 

funcionam como chamariz do público (elementos de atração)”. Ao tratarmos 

da questão da imagem, no tópico anterior, foi possível observar o quanto a 

cor é empregada como “elemento de atração” no gênero em questão. Para 

Guimarães (2003, p.125) a “cor-informação” prevalece na questão da 

recuperação pela memória, colaborando para que a informação que está 

sendo veiculada alcance o leitor com maior rapidez.  Diante da importância 

desse aspecto tão presente na composição das capas de revista, faz-se 

indispensável abordar a influência desse elemento em nosso corpus de 

análise.  

Acrescenta Guimarães (2003, p. 21): “A cor é, certamente, um dos 

mediadores sígnicos de recepção mais instantânea na comunicação 

jornalística”. Santos (2013), em estudo que analisa capas de jornais de 

referência e de jornais populares, destaca o papel do componente cromático, 

salientando que a cor comunica, informa, participa da construção da 
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informação. Diante da importância desse aspecto tão presente na 

composição das capas de revista, faz-se indispensável abordar a influência 

desse elemento em nosso corpus. Para tal, recorreremos a quadro elaborado 

por Santos (2013, p. 79-80), com base em Pastoreau (1993), Lage (2006) e 

Guimarães (2000) sobre a simbologia das cores na atualidade e no mundo 

ocidental.   
 
 
 

Quadro 2: A simbologia das cores 
Fonte: Santos, 2013, p.79-80.  

 
 

COR POLO POSITIVO POLO NEGATIVO POLO NEUTRO 

 
 
Amarela 

Calor, prosperidade, 
riqueza, alegria, energia, 
maturidade, tropicalidade, 
lutas, luminosidade, 
políticas. 

Doença, loucura, 
mentira, traição, 
exclusão, 
reprovação, 
advertência, 
inveja, 
inconstância, 
adultério e traição. 

 
 

– 

 
Azul 

Infinito, lugar longíquo, 
sonho, calma, amor fiel, 
pureza. 

Frieza , depressão  
Gênero masculino. 

 
Branca 

Luz, pureza, castidade, 
inocência, higiene, 
limpeza, frio, paz, 
sabedoria, velhice, 
aristocracia, eternidade. 

  
Ausência de cor. 

Dourada Riqueza.   
Laranja Advertência, impacto Advertência, 

impacto 
 

 
Preta 

Protesto, autoridade, 
alegria. 

Protesto, luto, 
desconhecido, 
medo, ignorância, 
morte, fim, trevas. 

 
Gênero masculino. 

 
Verde 

Esperança, jogos, fortuna, 
natureza, ecologia, calma, 
permissão, liberdade. 

 
Amor infiel. 

 
 
 

 
Vermelha 

Glamour, realeza, 
correção, disciplina, amor, 
erotismo, paixão, sangue, 
fogo, medicina curativa, 
medicina preventiva. 

Proibição, perigo, 
erotismo, paixão, 
guerra, sangue, 
vingança, ódio, 
fogo, 
marginalidade, 
violência. 

 
Gênero feminino. 

Violeta - Melancolia, 
incomodidade. 

- 
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A capa de revista, com a função de vitrine, conforme afirma Scalzo 

(2011, p. 62), ou de cartaz, na acepção de Vaz e Trindade (2013, p. 221), 

constitui um potencial de sentidos sempre dependentes do trabalho do leitor 

a ela exposto. Os textos das capas podem ter, portanto, tantos significados 

quantos sejam seus leitores.  

Conforme nos lembra Eco (2008, p. 37), todo texto quer que alguém o 

ajude a funcionar. O leitor da capa de revista conjuga, em sua leitura, 

componentes verbais e não verbais, que pressupõem outros textos, e ancora 

a informação dada ao seu conhecimento textual e enciclopédico. Se, por um 

lado, o mundo é representado no texto da capa de revista na ótica de uma 

editoria sintonizada com um público-alvo por ela pretendido, por outro, a 

reconstrução desse mundo por cada indivíduo leitor é marcada por sua 

própria perspectiva, vivência e cultura.   
 

3.3 FORMAS DE LER O MUNDO NA CONTEMPORANEIDADE 

3.3.1 Multimodalidade e leitura 

 

Os psicólogos da percepção são unânimes em afirmar que a maioria absoluta das 
informações que o homem moderno recebe lhe vem por imagem. O homem de hoje é um ser 
predominantemente visual. Alguns chegam à exatidão do número: oitenta por cento dos 
estímulos seriam visuais.  

 BOSI,	  1988,	  p.	  65	  

Na atualidade, o visual, adquiriu, na comunicação, um destaque não 

observado há alguns séculos. Essa mudança vem produzindo alterações nas 

formas e características dos textos, deslocando o verbal do centro e gerando 

numerosos textos multimodais que circulam em nossos cotidiano.       

Ao iniciarmos nossas reflexões acerca da multimodalidade e suas 

implicações na leitura do mundo na contemporaneidade, buscamos 

compreender, em primeiro lugar, o conceito de multimodalidade discursiva. 

Entendemos por multimodalidade discursiva os diferentes modos semióticos 

(na oralidade - a palavra e a entonação; a palavra e o gestual – e na escrita – 

a palavra e imagens; a palavra e tipografias/ recursos tipográficos) que 
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permeiam o discurso e contribuem para a construção de sentidos (KRESS e 

van LEEUWEN, 2006; DIONÍSIO, 2008).  

Após mais de duas décadas, observamos que não só a imagem vem 

ganhando destaque na discussão a respeito dos processos de comunicação, 

mas também que a relação estabelecida entre texto e imagem na 

constituição do texto denominado multimodal vem sendo mais estudada.  Ao 

considerarmos que o texto em seus diversos suportes (jornais, revistas, 

internet etc.) é composto por uma multiplicidade de modos de representação 

- layout da página, cores, ilustrações, tipos de letras, formatação dos 

parágrafos, fotografias, desenhos, animações, entre outros – e que os 

mesmos desempenham papel muito relevante no momento de elaboração e 

de recepção - verificamos que esses modos não podem ser tomados de 

forma isolada. 

 Para Descardeci (2002, p.20),  

Qualquer que seja o texto escrito, ele é multi-modal, isto é, composto por 
mais de um modo de representação. Em uma página, além do código 
escrito, outras formas de representação como a diagramação da página 
(layout), a cor e a qualidade do papel, o formato e a cor (ou cores) das letras, 
a formatação do parágrafo, etc. interferem na mensagem a ser comunicada. 
Decorre desse postulado teórico que nenhum sinal ou código pode ser 
entendido ou estudado com sucesso em isolamento, uma vez que se 
complementam na composição da mensagem. 

 

Vivenciamos, há algumas décadas, um processo veloz de 

desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTIC).  Tais tecnologias têm grande influência na nossa vida cotidiana e 

podem ser observadas em ações corriqueiras de nosso dia a dia como, por 

exemplo, utilização de caixas eletrônicos de bancos, pesquisas escolares 

com recurso à internet, utilização de celular, envio e leitura de e-mails etc. 

Dentro dessa perspectiva, Dionísio (2008, p. 118) ressalta o impacto 

das novas tecnologias na produção e circulação dos textos que permeiam o 

nosso cotidiano: 

Imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez 
mais integrada. Com o advento de novas tecnologias, com muita 
facilidade se criam novas imagens, novos layouts, bem como se divulgam 
tais criações para uma ampla audiência.  
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De fato as NTICs ampliaram o acesso a textos e modificaram o nosso 

modo de relacionamento com a recepção de informações e de compreensão 

do mundo. A título de exemplificação, consideramos oportuno trazer para a 

nossa discussão as reportagens publicadas pela revista Época Negócios 

online (Fig.16) e pelo jornal Folha de S. Paulo (fig.17) sobre as mudanças 

realizadas nos layouts de sites como o  YouTube e o Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figura 16: Reportagem sobre novo design do canal YouTube. 
             Fonte: Revista Época Negócios online, 02/12/11.  
 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 17: Reportagem sobre novo layout do Twitter 
         Fonte: Folha de São Paulo, 10/12/2011. 
 

YouTube muda para design  
"mais limpo e simples" 

 
A nova aparência busca facilitar a busca em canais temáticos, além de 
oferecer mais opções de personalização e intensificar o seu caráter 
social. 

Por Agência EFE  
 

 

Novo visual quer deixar a busca de vídeos mais simples.  
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A repercussão da mudança de layout ganhou destaque nas mídias, 

pois os referidos sites possuem milhões de usuários e isso, certamente, 

causa um grande impacto na interação leitor x site. De acordo com o 

noticiado, tanto no site de vídeos (YouTube) quanto no microblog (Twitter) 
as modificações buscam  facilitar a navegação e atrair novos usuários.  

Nos dias de hoje, é impossível ler textos levando apenas em 

consideração o aspecto linguístico. Conforme observado, a multimodalidade 

é um fator cada vez mais presente nos meios de comunicação modernos. 

Segundo Júdice (2012, p.253), as imagens, em suas variadas e complexas 

formas de articulação com as palavras, vêm ocupando, dos periódicos à tela 

do computador, um espaço a cada dia mais amplo nas práticas sociais 

hodiernas.  

Diante dessa demanda, Kress e van Leeuwen desenvolveram uma 

metodologia de análise de imagens denominada Gramática do Design 

Visual(1996) que se originou como uma proposta de análise para textos 

visuais, podendo contribuir tanto para a construção de textos quanto para a 

análise crítica dos mesmos, auxiliando na interpretação de elementos visuais. 

Os pesquisadores observam que, assim como os recursos verbais, os 

recursos semióticos visuais são utilizados de forma comunicacional e 

representacional. Com base no pensamento funcionalista da Linguística 

Sistêmico-Funcional e adaptando a noção de metafunção 30  de Halliday, 

Kress e van Leeuwen propõem as seguintes estruturas análogas para a 

análise de composições visuais:  

 

A – Metafunção ideacional (Halliday)          classificada por Kress e 
van Leeuwen por função representacional.  
 
B – Metafunção interpessoal (Halliday)          classificada por Kress 
e van Leeuwen por função interacional.  
 
C – Metafunção textual (Halliday)          classificada por Kress e van 
Leeuwen por função composional. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Funções constitutivas de qualquer mensagem, que ocorrem simultaneamente.   
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 Para a análise dos textos focalizados neste estudo, levaremos em 

conta as seguintes características das funções propostas por Kress e van 

Leeuwen:  

§ Função Representacional – relacionada à estruturas que constroem 

visualmente a natureza dos eventos, objetos e participantes 

envolvidos,  e as circunstâncias em que ocorrem.  

 

§ Função Interativa – relacionada à estruturas que constroem 

visualmente a natureza das relações de quem vê e o que é visto. 

Envolve estratégias de aproximação/ afastamento com o leitor.  

 
§ Função Composicional – relacionada à distribuição do valor da 

informação ou ênfase relativa entre os elementos da imagem. 	  

	  

A proposta da Gramática do Design Visual apresentada por Kress e 

van Leeuwen (2006) representa uma contribuição para a descrição de 

estruturas visuais e constitui uma ferramenta de uso que favorece pesquisas 

mais críticas, tornando-se bastante significativa ao dar insumo para respostas 

a indagações propostas nesse campo de estudos. Tal proposta acrescentou-

se às teorias discutidas anteriormente neste capítulo, ampliando as bases 

para nossas análises das capas de revistas e para a abertura de novas 

perspectivas de trabalho no ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras.  

Na presente investigação, interessa-nos, examinar a questão da 

multimodalidade e depreender as representações sociais no gênero capa de 

revista. Para tal, foi útil recorrer às noções acima mencionadas, propostas por  

Kress e van Leeuwen (2006), objetivando descrever a composição visual das  

capas analisadas, estabelecer as relações entre o não-verbal e o verbal e 

explorar a potencialidade desse gênero para o ensino/aprendizagem de  

PBE-N. 

Dada a presença constante de textos multimodais em nossa cultura, 

concordamos com Kress a van Leeuwen (2006, p.20) ao afirmarem que “seu 

papel [textos multimodais] na vida de crianças e adultos é tão importante que 

não podemos nos dar o luxo de deixar a habilidade de pensar e falar sobre 
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elas (e, de fato, de produzi-las) a um grupo de especialistas”.                             

A compreensão das práticas multimodais que circulam em uma dada 

sociedade torna-se condição necessária para o desenvolvimento da 

competência comunicativa. Sendo assim, consideramos imperioso repensar 

as práticas pedagógicas de forma a contemplar a inserção de textos 

multimodais no ensino/aprendizagem de línguas. 

 
 
3.3.2 Multimodalidade no ensino de LE 
 

A visão é natural; criar e compreender mensagens visuais é natural até certo ponto, mas a 
eficácia só pode ser alcançada através de estudo.  

DONDIS, 2007, p. 16 

 

Na área de ensino de Línguas Estrangeiras (LE), verificamos um 

grande número de estudos que apontam a necessidade da inserção de textos 

autênticos e de gêneros variados.  As pesquisas apontam, ainda, para o fato 

de que o ensino pautado na compreensão do modo como os diferentes 

gêneros se organizam e funcionam, em uma determinada sociedade, 

contribui para o desenvolvimento da competência comunicativa. 

Se por um lado temos as contribuições de pesquisas advindas desse 

campo, isso geralmente não se reflete em um trabalho sistematizado e 

diversificado na abordagem de gêneros em materiais didáticos de PBE, 

conforme destacam (ALMEIDA E BELFORT-DUARTE, 2005;                             

BELFORT-DUARTE, 2009; DELL’ISOLA; 2009; JÚDICE, 2009; TOSSATI, 

2009). Diante dessa lacuna, Júdice (2012, p.254) nos chama a atenção para 

a seleção de textos que podem ser inseridos nesse contexto:  

 
No processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira (LE), a seleção 
de textos para utilização em atividades a serem desenvolvidas em aulas ou em 
episódios de avaliação constitui uma empresa que exige aprofundada reflexão 
por parte de professores, de organizadores de materiais didáticos e de 
elaboradores de testes de proficiência.    

 

Nesse sentido, podemos destacar as contribuições advindas das 

pesquisas de Máximo-Pereira (2009) e Ferraz (2011).  Suas reflexões muito 

contribuíram para um olhar inovador e mais apurado da inserção de gêneros  
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multimodais na abordagem de textos para o ensino/aprendizagem na área de 

Português como Segunda Língua. 

A partir da análise, em uma perspectiva multimodal, das tirinhas da 

série Gente Fina, Máximo Pereira (2009) empreendeu estudo de aspectos 

(sócio)culturais e linguísticos desse material, visando sua aplicabilidade em 

atividades de leitura e produção de textos no ensino de Português do Brasil 

para Estrangeiros.  Já Ferraz (2011), analisando os sentidos apresentados 

em mídias constituídas por mais de uma modalidade discursiva, apresenta 

uma proposta de sistematização de trabalho multimodal como um recurso 

eficaz para a elaboração de mídias digitais para o ensino de português como 

segunda língua.  

Outra contribuição que podemos apontar no sentido de contemplar a 

multimodalidade no ensino de Português do Brasil para Estrangeiros é aquela 

dada pelos textos utilizados na parte oral do Exame de Certificação de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). Sabemos 

que o efeito retroativo de exames de larga escala pode trazer contribuições e 

orientações ao ensino.  

No caso específico do Celpe-Bras, a utilização de textos que associam 

imagem e palavra nas edições de aplicação do exame, reforça a importância 

do ensino de leitura pautado no desenvolvimento da capacidade de 

interpretação de aspectos concernentes à multimodalidade. A figura 18, 

apresenta o Elemento Provocador 5, proposto na primeira aplicação de 2011,  

que pode ser tomado como um exemplo que ilustra a questão. 
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Figura 18: Elemento Provocador 5, primeira aplicação do Celpe-Bras de 2011. 
Fonte: Disponível em:   
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No tocante à inserção de textos multimodais no ensino de PBE, 

Dell’Isola (2009, p.117) sugere a utilização de gêneros como propagandas e 

capas de revistas no trabalho com a leitura. A pesquisadora acentua as 

múltiplas possibilidades de abordagem que a natureza desses textos 

(aspecto verbal e não verbal) oferece. Acrescentamos, também, que as 

relações estabelecidas entre texto/imagem, em propagandas e capas de 

revistas, propiciam ao aprendiz observar o gênero em foco captando suas 

implicações culturais e ideológicas.  

 Ainda de acordo com a pesquisadora (2013, p. 100) “a leitura de textos 

multimodais é inevitável e bastante eficaz, pois promove letramentos 

desejáveis”. Sendo uma questão incontornável, devido à grande exposição 

da população, nos dias atuais, a textos multimodais da mídia, deve ser 

tratada de forma criteriosa no processo de ensino-aprendizagem, objetivando 

despertar a criticidade, desvelar representações e confrontar questões 

culturais.    

Tendo em vista a complexidade da compreensão leitora de textos 

multimodais e a necessidade da percepção dos parâmetros que regem os 

textos dessa natureza, se faz imperativo o desenvolvimento de novas 

investigações que contribuam para um melhor entendimento de aspectos 

multimodais nos mais diversos gêneros e suportes.  

 

 

 

 

 

 

 

	  

 



	   85 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

 

Neste capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos 

empregados em nosso estudo. Abordaremos de que modo, após a delimitação 

do tema, foi constituído o corpus formado pelas capas de revistas nacionais e 

estrangeiras pesquisadas, como foram organizadas e quais foram os objetivos, 

questões de pesquisa e pressupostos teóricos que nortearam este estudo.  

Apresentaremos as etapas e a dinâmica da leitura exploratória dos 30 textos 

desse gênero selecionados como objeto de pesquisa que teve como propósito 

depreender as representações de Brasil neles contidas e buscar caminhos para 

orientação de professores e autores de materiais didáticos de PBE-N na 

elaboração de atividades de leitura e produção de textos desse gênero 

multimodal. 

 

4.1Constituição do corpus 

 Nosso interesse de investigação pelas capas de revistas, nascido de 

nossa prática como professora em busca de materiais de ensino para utilização 

em aulas de PBE-N para profissionais em atividade no Brasil, levou-nos a 

considerar esses textos multimodais como textos de partida potencialmente 

interessantes para atividades de leitura e produção de textos sobre tópicos que 

abordam aspectos do Brasil contemporâneo, relevantes para aprendizes 

inscritos nesse campo de atuação.  

 Diante de um universo de revistas especializadas na área de negócios 

ou de informação31, precisávamos definir aquelas cujas capas seriam objeto de 

análise em nossa pesquisa. 

 Para tanto, recorremos a alguns critérios que nos auxiliaram na seleção 

das revistas e na organização do corpus. Nesta primeira fase da pesquisa, 

estabelecemos as seguintes diretrizes para constituir um grupo expressivo de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  31	   Com base em Scalzo (2011), entendemos que revistas de informação são aquelas que 
trazem em suas publicações semanais fatos ou acontecimentos da atualidade em temas como 
política, economia, cultura, comportamento entre outros.	  
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publicações como fontes das capas que seriam analisadas: volume e espaços 

de circulação, periodicidade, presença da temática Brasil referente à primeira 

década do século XXI nas capas. Seguindo esses parâmetros, buscamos 

primeiramente revistas nacionais e estrangeiras de informação e negócios, cuja 

periodicidade e número de leitores implicassem grande circulação no período 

em foco.  

 Para selecionar as revistas nacionais de grande circulação, tomamos 

como base as informações disponibilizadas pela Associação Nacional de 

Editores de Revistas (ANER)32. No caso das revistas internacionais, também 

de grande tiragem, nos baseamos nas informações apresentadas nos sites das 

mesmas.  

 Com base nesse critério, numa primeira etapa, foram selecionadas  as 

seguintes revistas nacionais e internacionais de informação e negócios, com 

periodicidade semanal ou quinzenal: Veja, Exame, Time, Newsweek e The 

Economist33.  

 Para buscar as capas dessas revistas (de informação e negócios - 

nacionais e internacionais e de grande circulação) que contemplassem 

temáticas brasileiras no período em foco, foi reunido, para uma sondagem 

inicial, um total de 2312 capas, a saber:  

 

	  
• Veja - revista semanal = 516 capas  
 
• Exame - revista quinzenal = 253 capas  

 
• Time – revista semanal = 516 capas  
 
• Newsweek - revista semanal = 516 capas  
 
• The Economist - revista semanal = 511 capas  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32Associação Nacional de Editores de Revistas. Os dados relativos à primeira década do século 
XXI foram por nós solicitados e recebidos por email.  
33As capas referentes ao período enfocado em nossa pesquisa estão disponíveis online nas 
páginas eletrônicas das revistas focalizadas. 	  
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 No caso da revista nacional Exame, a resolução dos arquivos 

disponibilizada no site era muito baixa dificultando, assim, sua leitura e, 

consequentemente, sua análise. Diante dessa constatação, recorremos à 

consulta dos arquivos da editora e percebemos que a forma pela qual as capas 

estavam organizadas (encadernadas, por ano) não nos permitia escaneá-las 

ou fazer cópias. Buscando outra alternativa de utilização dos textos das capas 

dessa revista para a pesquisa,  tentamos ainda fotografá-las, mas as imagens 

não ficaram legíveis: a encadernação de capa dura dificultava a abertura total 

das páginas e, por conseguinte, uma parte da lateral esquerda não ficava 

completamente visível na captura das imagens.   

 O ponto positivo dessa situação foi a oportunidade de conhecer a edição 

especial em inglês da revista Exame. Sua primeira edição foi lançada em 

dezembro de 2009, apresentando uma seleção de matérias que destacavam o 

desempenho do Brasil nos cenários político e econômico, publicadas na revista 

durante o ano e traduzidas para o inglês. A Exame Special Edition in English é 

voltada para um público bem específico: presidentes de multinacionais, 

representantes do governo, de embaixadas e de consulados. No Anexo A 

(p.219), pode ser observada uma propaganda da edição de 2010, cujo slogan 

de venda, localizado na parte inferior da propaganda, destaca: Uma revista 

para você ler e levar para a matriz da empresa, no exterior. 

 Uma vez que a proposta da Exame Special Edition in English tem um 

público-alvo bem definido e semelhante ao público que, por questões de 

negócios, deseja aprender nossa cultura, nosso idioma e, consequentemente, 

ter informações precisas sobre a economia e possibilidades de investimentos 

em nosso país,  consideramos  esse  achado  bastante  relevante para a nossa  

pesquisa.  O fato de a revista ser líder em seu segmento foi outra razão para 

que a mantivéssemos para enquadramento no material de análise.  

 Dessa forma, descartamos do grupo de 2312 capas de revistas 

inicialmente reunidas, os 253 exemplares da Exame de circulação nacional, 

que não favoreciam a leitura nem permitiam a reprodução integral das capas, 

substituindo-os por duas edições de 2009 e 2010 da Exame Special Edition in 

English.  

 Para observação da presença de temáticas referentes ao Brasil nas 

capas, ficamos então com um grupo de 2061 capas, do qual tivemos, 



	   88 

posteriormente, que excluir também 516 da Time pelos motivos expostos em 

seguida.  

 A Time (publicação americana) considerada a revista de informação 

semanal estrangeira de maior circulação, que foi inicialmente cogitada para 

inclusão no grupo de publicações a ser analisado nesta pesquisa, não 

continha, em suas capas da primeira década do século XXI, temáticas 

relacionadas ao Brasil34.  

 Por esse motivo as 516 capas desse periódico também foram 

descartadas e o número de revistas a serem examinadas para extração do 

corpus de análise desta pesquisa fixou-se em 1545, conforme observado no 

quadro a seguir:    

 

Revistas de grande circulação 
examinadas para constituição do corpus 

 
Títulos  

 
Número de exemplares  

(publicados entre 2001 e 2010) 

Veja 516 

Exame Special Edition in English     2 

Newsweek 516 

The Economist  511 

TOTAL 1545 

Quadro 3: Revista examinadas para a constituição do corpus de análise  

 

  Para conhecer a ótica de cada revista a ser examinada para construção 

do corpus da pesquisa, preocupamo-nos ainda em levantar suas origens, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Despertou nossa atenção, todavia, na investigação das capas de Time, o fato de, num 
período de 90 anos do século XX, sete delas (Anexo B, p. 220) trazerem imagens de 
presidentes e diplomatas brasileiros: Júlio  Prestes  (jun.1930),  Getúlio  Vargas  (ago.1940), 
Osvaldo Aranha (jan. 1940), Café Filho (dez. 1954), Juscelino Kubitschek (fev.1956), Jânio 
Quadros (jun. 1961), Arthur da Costa e Silva (abr. 1967). 
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missões editoriais e público-alvo, apresentadas, a seguir, de forma resumida, 

na visão de seus editores.   

Sucesso editorial, a brasileira Veja, lançada em 1968, enfrentou, em sua 

história, um início conturbado devido aos prejuízos e à censura do governo 

militar, instaurado  a   partir   de  1964, no Brasil.   Seguindo    os    moldes    da 

norte-americana Time, é a revista de informação semanal mais vendida e lida 

do Brasil e a segunda mais vendida no mundo35 atrás das norte-americanas 

Time e Newsweek. Nas palavras de seu criador e ex-diretor editorial do Grupo 

Abril, Roberto Civita36, a missão editorial da publicação é: 

 
Ser a maior e mais respeitada revista do Brasil. Ser a principal publicação 
brasileira em todos os sentidos. Não apenas em circulação, faturamento 
publicitário, assinantes, qualidade, competência jornalística, mas também em 
sua insistência na necessidade de consertar, reformular, repensar e reformar o 
Brasil. [...] Ela existe para que os leitores entendam melhor o mundo em que 
vivemos.  

 
 
 A revista Veja apresenta em suas edições coberturas sobre política, 

economia, saúde, atualidades, cultura e entretenimento e tem como perfil de 

leitores mulheres (54%) e homens (46%) que pertencem, em sua maioria, às 

classes A e B37 de nossa sociedade. A leitura de seu conteúdo pode ser feita 

em diferentes suportes: versão impressa (formato 20,2 x 26,6cm), tablets, 

smartphones, página web e apresenta as seguintes extensões de marca: Veja 

São Paulo, Veja Rio, Veja BH, Veja Brasília e Veja Regionais.  

A revista brasileira Exame nasceu como suplemento de economia que 

acompanhava as publicações Dirigente Rural, Transporte Moderno, Máquinas 

e Metais, Química e Derivados, editadas pela Editora Abril. A partir de 1971, 

ganhou vida própria, transformando-se hoje na mais vendida revista de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35SCALZO, 2011; IVC, 2013; AUDIT BEREAU OF CIRCULATIONS, 2013. 
36 Citação presente no Mídia Kit da revista Veja. Disponível em: 
http://www.publiabril.com.br/marcas/veja/sites/informacoes-gerais. Consultado em: 05/10/2012.  

37Informações disponíveis no site da revista. Disponível em: 
http://www.publiabril.com.br/marcas/veja/internet/informacoes-gerais. Consultado em 
25/07/2012. 
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negócios do país. Sua periodicidade é quinzenal e segundo Cláudia Vassalo38, 

Diretora Superintendente de Exame, a missão da revista é: 
 

Entregar a nosso leitor ideias, análises e soluções concebidas pelos homens e 
mulheres mais brilhantes da economia, dos negócios e das finanças. 
Trabalhamos para entregar um conhecimento que ajude a transformar.  

 

De acordo com o site oficial da revista, Exame é referência de leitura 

para 91% dos presidentes das 500 maiores empresas instaladas no Brasil. 

Disponível em diversos suportes, pode ser lida nas seguintes formas: impressa 

(formato 202x266mm), tablets, smartphones e página web. Em consonância a 

esse sucesso editorial, novas marcas relacionadas à publicação surgiram, 

entre as quais podemos citar: Exame PME e edições especiais (Anuários 

Exame, Exame Melhores e Maiores, Exame CEO e Exame Special Issue).  

A publicação semanal norte-americana Newsweek foi fundada em 1933 

e teve suas edições publicadas para mercado internacional após a Segunda 

Guerra Mundial (1945), inicialmente em Tóquio e Paris. Na América Latina, 

suas edições começam a ser comercializadas em 1978 e atualmente está 

presente em 170 países, reunindo 23 milhões de leitores em todo o mundo e 

mais de 100 mil no Brasil. A cobertura da publicação abrange uma variedade 

de colunas de opinião sobre economia, negócios, política e cultura e é 

destinada a um público cosmopolita.  Sua missão editorial tem com princípio 

norteador “mais do que trazer notícia, a revista identifica tendências por meio 

de uma equipe de colunistas e repórteres premiados e especializados em 

economia, política e cultura” 39. Seu conteúdo é disponibilizado em diferentes 

suportes: formato impresso (19,7x26,7cm), tablets, smartphones e página web.  

Considerada no meio jornalístico a revista semanal de maior influência 

política e econômica do planeta, a britânica The Economist  possui  atualmente 

cerca de 4 milhões de leitores em todo o mundo, sendo a maior parte deles nos 

Estados Unidos. A publicação, de grande alcance mundial, se faz presente no 

Reino Unido, Europa, União Europeia, África, Oriente Médio, Ásia, América do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38Citação presente no Mídia Kit da revista Exame. Disponível em: 
http://www.publiabril.com.br/marcas/1/revista/informacoes-gerais. Consultado em: 26/08/2012.  
 
39 Citação presente no Mídia Kit da revista Newsweek. Disponível 
em:https://ssl152.locaweb.com.br/newsweek/newsweek/App_Files/NEW10593003-
MidiaKit.pdf.Consultado em: 05/10/2012. 
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Norte e América Latina. Fundada em 1843 como jornal e sob o título de  The 

Economist and the Railway Gazette, hoje em dia teve seu nome reduzido para 

The Economist e possui características de revista (periodicidade, formato e 

material de impressão). John Micklethwait40, atual editor chefe da publicação, 

esclarece a questão do título e da essência da publicação:  

 
[...] é um bom título, porque, na verdade... A economia é importante porque é 
importante por si só, é algo que diz respeito ao agora. Mas, em segundo lugar, também 
porque a economia é um ponto de vista fantástico para se ver o mundo. Isso não se 
aplica a tudo. Não se pode olhar uma foto ou uma pintura através da economia, mas há 
muitos problemas que podem ser reduzidos a números, obrigando você a adotar uma 
abordagem estatística e a pensar nos incentivos para as pessoas fazerem isto ou 
aquilo. Na verdade, é muito útil, e esse foco em estatística, números e fatos dá muito 
mais força aos argumentos. Nesse sentido, tenho orgulho do nome. 
 
 
A revista cobre temas como: economia, negócios, política, ciência e 

tecnologia em âmbito internacional e tem como público-alvo leitores altamente 

qualificados, executivos influentes e líderes políticos. Desde sua primeira 

publicação a missão editorial é estampada no sumário de cada edição com os 

seguintes dizeres: “fazer parte de um grande desafio entre inteligência,  que  se  

impõe e, uma falsa, tímida ignorância que impede nosso progresso”41. A marca   

apresenta outros dois títulos: The Economist Intelligent Unit e The Economist 

Intelligent Life. Seguindo a tendência atual das publicações periódicas 

mundiais, The Economist disponibiliza seu conteúdo nos formatos impresso 

(19,7x26,7cm), tablets, smartphones e  página web.  

Depois de ter reunido informações básicas sobre a missão editorial de 

cada uma da publicações nacionais e internacionais das quais seriam retiradas 

as capas a serem analisadas, levantamos, no amplo universo formado pelo  

conjunto das 1545 capas, todas aquelas que, no período em foco, 

apresentassem temática relacionada ao Brasil. Como o número de capas 

encontrado com a temática Brasil fosse ainda muito elevado  para  permitir uma  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Entrevista concedida ao programa Milênio, canal de TV por assinatura da Globo 
News, em agosto de 2010.	  

41 “…to take part in a severe contest between intelligence, which presses forward, and an 
unworthy, timid ignorance obstructing our progress”.  Revista The Economist, volume 408, 
number 8855, September 28th 2013, p. 5. 	  
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análise minuciosa de cada uma, sobretudo entre as revistas nacionais (458 

capas), criamos um critério de corte adicional para constituir nosso corpus: 

selecionamos as capas que tivessem inscrita no texto da chamada ou no 

interior de alguma imagem a palavra “Brasil”, deixando de considerar as capas 

que apresentavam expressões como “nosso país”, “o país”,  mesmo  que  a ele  

referidas. Dessa forma, chegamos a um conjunto de 34 capas das revistas 

Veja, Exame Special Issue, Neewsweek e The Economist, publicadas entre 

2001 e 2010. 

Passamos a observar, então, os temas abordados pelos textos 

multimodais dessas 34 capas que faziam remissão explícita ao Brasil, para 

levantar os eixos temáticos de potencial interesse para aprendizes de PBE-N. 

Identificamos, no conjunto das quatro publicações, cinco eixos temáticos, a 

saber: religião (1 capa); fama (2 capas); educação (1 capa); política (17 capas); 

economia (13 capas). Observe-se, no quadro a seguir, essa distribuição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7: Brasil nas capas de revistas, 2001-2010 - distribuição das capas por eixos temáticos  
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Política e Economia, os eixos temáticos que tiveram ocorrência mais alta 

(30 capas - 88,23%) – apresentando maior espessura e relevância (Sá, 1998, 

p. 45) - estavam em consonância com o favorável panorama sócio-político-

econômico brasileiro do período estudado e representavam potencial interesse 

para o público visado. Concentramos, portanto, nosso olhar nas 30 capas com 

essa temática, que passaram a constituir nosso corpus de pesquisa.  

Sua distribuição pelos periódicos nacionais e estrangeiros em que se 

inscreviam era a seguinte:  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 19: Eixos temáticos Política e Economia distribuídos por publicação 

 

Detalhando um pouco mais, observe-se, na tabela a seguir, a 

distribuição das 30 capas sobre política e economia, que compuseram nosso 

corpus de análise, pelos periódicos em que se inseriam 42.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Observe-se, no quadro: a) concentração das capas sobre Política e Economia na revista 
Veja; b) concentração maior nos anos de 2009 e 2010, tanto nos periódicos nacionais quanto 
nos internacionais; c) ausência de ocorrências em  2007; d) a revista Exame Special Issue, de 
criação recente, só apresenta ocorrências a partir de 2009.   
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Revistas 

 
Veja 

Exame 
Special 
Issue 

 
Newsweek 

The  
Economist 

Eixos Econ. Polit. Econ. Polit. Econ. Polit. Econ. Polit. 

2001 1 1 _ _ _ _ _ _ 

2002 2 2 _ _ _ _ _ 1 

2003 1 2 _ _ _ _ _ _ 

2004 1 _ _ _ _ _ _ _ 

2005 _ 2 _ _ _ _ _ _ 

2006 _ 2 _ _ _ _ _ _ 

2007 _ _ _ _ _ _ _ _ 

2008 3 1 _ _ _ _ _ _ 

2009 2 _ 1 _ _ 1 1 1 

2010 _ 3 1 _ _ _ _ 1 

Total 10 13 2 0 1 0 1 3 

Tabela 1: Distribuição dos eixos temáticos economia e política internamente a cada 
publicação 

 

 

Para fins de organização e apresentação das capas selecionadas, 

empregamos a seguinte diretriz de codificação: inicial do título da publicação 

(Veja – V;    Exame – E; Newsweek – N; The Economist – TE)  seguida do  

algarismo que indica a ordem cronológica da capa no interior da publicação em 

que se inscreve. Desse modo, a título de exemplificação, V10 é a décima capa 

da revista Veja em ordem cronológica. 

O corpus formado por 30 capas de revistas, assim organizado, passou, 

então, a ser analisado de acordo com os objetivos e questões de pesquisa 

apresentados na seção que se segue.  
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4.2. Objetivos, questões de pesquisa e bases teóricas  
 
Nesta pesquisa, realizamos uma leitura exploratória de capas de 

revistas de informação e de negócios nacionais e estrangeiras, publicadas na 

primeira década do século XXI, com o objetivo de depreender as 

representações do Brasil nelas configuradas pela articulação de imagem e 

palavra, e de observar, nesses textos multimodais, a dinâmica dessa 

articulação para elaborar uma lista de tópicos e uma guia de orientação para a 

preparação de atividades de leitura/produção, destinadas a professores e 

autores de materiais didáticos da área de PBE-N.  

 

Nossos objetivos específicos foram:  

 

§ Observar, sob o ângulo da composição, interação e representação, a 

dinâmica de construção desses textos multimodais. 

 

§ Pesquisar, nas capas de revista que constituem o corpus, as 

representações de Brasil configuradas pelas editorias nacionais e pelas 

editorias estrangeiras, buscando convergências e divergências entre 

elas. 

 

§ Buscar em que medida essas representações incorporam ou 

desconstroem estereótipos do Brasil de ampla circulação. 

 
§ Observar a distribuição de representações e tópicos identificados por 

eixos temáticos.  

 

 
As questões que orientaram a pesquisa foram as seguintes:  

 

§ Como o Brasil foi representado nas capas de revistas de informação e 

de negócios nacionais e estrangeiras, publicadas na primeira década do 

século XXI? 



	   96 

§ Como se dão essas representações sob a ótica de editorias estrangeiras 

e brasileiras? Em que pontos convergem e divergem?  

§ Em que medida essas representações se aproximam e se afastam de 

imagens estereotipadas de Brasil?  

§ Que temáticas se destacam e que tópicos por elas abarcados são 

potencialmente interessantes para a área de PBE-N ? 

§ É possível, a partir da observação dos componentes verbais e                 

não-verbais que configuram os textos multimodais das capas, sob o 

ângulo de sua composição, interação com o leitor e representação de 

mundo, estabelecer algumas constantes que contribuam para a 

elaboração de uma guia de orientação para professores e autores 

interessados em produzir material para ensino/produção de textos na 

área de PBE-N ? 

 

 
No desenvolvimento da análise recorremos a pressupostos da Teoria 

das Representações Sociais (DOISE,2001; JODELET, 2001; MOSCOVICI, 

2001,2012), a  contribuições da área de Comunicação Social (ALI, 2009; 

SCALZO, 2011; TAVARES e SCHAWAAB, 2013; FARIAS e ZANCHETTA JR. 

2007; VAZ e TRINDADE, 2013), a estudos sobre Gêneros Discursivos 

(BAKTHTIN, 2010; MARCUSCHI, 2005,2008; SANTOS,2013) e as noções da 

Teoria da Semiótica Social (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2001; VAN 

LEEUWEN e JEWIT, 2008).  

 
4.3 Análise do corpus:  dinâmica e categorias  

 

As capas de revista, organizadas em ordem cronológica e por 

publicação, foram analisadas  na seguinte ordem: primeiramente as da revista 

Veja, mais numerosas, seguidas daquelas de Exame - Special Edition in 

English, Newsweek e The Economist.  

Em Veja (destinada a leitores brasileiros) e Exame Special Edition in 

English (direcionada a leitores estrangeiros), foi examinada a trama dos textos  
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multimodais das capas, depreendendo as perspectivas de Brasil nelas 

configuradas por suas respectivas editorias – ambas brasileiras.    

Em Newsweek e em The Economist, destinadas a leitores de todo o 

mundo, pois são revistas escritas em inglês (língua internacional), observamos 

também a tessitura dos textos das capas e fizemos a prospecção das visões de 

Brasil nelas configuradas por suas respectivas editorias – ambas estrangeiras.    

As análises foram realizadas de acordo com as seguintes etapas: 

contextualização do período de publicação; análise da imagem; busca do ponto 

de articulação entre imagem e chamada; análise da chamada - com vistas a 

depreender as perspectivas subjacentes à composição de cada capa e 

desvelar as representações sociais de Brasil nelas configuradas; depreensão 

dos tópicos em que se inscreviam as capas analisadas e confronto das 

representações configuradas nas revistas com editorias nacionais e naquelas 

com editorias internacionais.  
 Para o exame das capas, nas quais se configuram essas 

representações, focalizamos aspectos dos textos relativos à sua composição, à 

interação que promovem com o leitor, e às representações de participantes e 

eventos.  

Para a análise das imagens (fotografias, ilustrações e fotomontagens), 

focalizamos sua dimensão, sua disposição na página, a composição dos 

elementos representados, a articulação entre eles e deles com o texto das 

chamadas.  
A contribuição das chamadas para a construção dos textos das capas foi 

analisada em relação a: articulação dos elementos verbais aos não-verbais na 

manutenção do tópico focalizado; contribuição das escolhas lexicais e 

estruturas utilizadas para a construção do sentido global do texto; presença de 

determinados clichês ou de suas desconstruções e ainda os componentes 

gráficos.  

Nessa leitura exploratória dos textos das capas de revista que 

integraram o nosso corpus, observamos constantes em relação aos 

componentes que configuram o sentido nesse gênero multimodal, as quais 

foram mobilizadas para a construção de uma relação de tópicos e uma guia de 
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orientação destinadas a professores e autores de materiais didáticos que 

desejem elaborar atividades de leitura/produção de textos de PBE-N.  	  

A análise das capas de revistas que compõem o corpus de nossa 

investigação, bem como os resultados dela decorrentes são apresentados nos 

próximos capítulos.  
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5 ANÁLISE DAS CAPAS DE REVISTAS  
 
 
 
O que define a forma do dispositivo analítico é a questão posta pelo analista, a natureza do 
material que analisa e a finalidade da análise.  

 
ORLANDI, 2012, p. 27    

 
 
 
 

A partir das categorias elencadas na Metodologia, apresentamos, 

neste capítulo, a análise das capas que fazem parte do nosso corpus de 

investigação. Para fins de organização, as capas e suas análises foram 

exibidas por data de publicação e na seguinte ordem: primeiramente as da 

revista Veja, mais numerosas, seguidas daquelas de Exame - Special Edition 

in English, Newsweek e The Economist.  

As análises foram realizadas de acordo com as seguintes etapas: 

contextualização do período de publicação; análise da imagem; busca do 

ponto de articulação entre imagem e chamada; análise da chamada - com 

vistas a depreender as perspectivas subjacentes à composição de cada capa 

e desvelar as representações sociais de Brasil nelas configuradas.   

Na revista Veja (destinada a leitores brasileiros) e na revista Exame 

(direcionada a leitores estrangeiros), vamos observar a tessitura dos textos 

multimodais das capas, depreendendo as perspectivas de Brasil nelas 

configuradas por suas respectivas editorias – ambas brasileiras.    

Em Newsweek e The Economist, revistas de grande circulação, 

publicadas em inglês (língua internacional) e destinadas a leitores dos mais 

diversos países, observaremos, também, as suas capas com o propósito de   

levantar as visões de Brasil nelas configuradas por suas respectivas    

editorias – ambas estrangeiras.    
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5.1 Sob a ótica brasileira 
 
Seguem-se as análises das revistas nacionais analisadas.  
 

5.1.1. Capas da revista Veja  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V-01 - Veja, 14/02/2001	  
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V – 01 
 
 

Em fevereiro de 2001, Brasil e Canadá protagonizaram um embate 

político/comercial que estremeceu as relações políticas e econômicas entre 

os dois países. Diante do crescente espaço que a Embraer vinha assumindo 

no mercado internacional de jatos de pequeno porte, desbancando a 

canadense Bombadier, líder desse segmento, o Canadá elabora uma 

manobra política ao proibir a importação de carne brasileira sob o pretexto de 

contaminação do produto pelo mal da vaca louca. A edição da revista Veja, 

publicada em 14 de fevereiro de 2001, aborda esse tema em sua reportagem 

de capa.  

Na ilustração, observamos dois tipos de participantes: o representado 

(urso canadense) e o interativo (leitor)43. O contato entre os participantes é 

estabelecido por um vetor, espécie de linha imaginária44 que parte do olhar 

do urso em direção ao leitor, caracterizando uma situação de interpelação.  

Podemos observar, em destaque, situada no canto esquerdo, a 

ilustração de um urso negro, usando um chapéu semelhante ao da Polícia 

Montada Canadense, que é encimado por uma faixa com as cores nacionais 

do Canadá (vermelho e branco), na qual se inscreve o símbolo da bandeira 

daquele país (folha da Maple Tree). Na imagem do urso, animal selvagem da 

fauna canadense, a face está em destaque não só por sua dimensão mas 

também por ter os dentes à mostra e pela expressão de fúria que traz no 

olhar (cenho franzido, olhos injetados de sangue, pupilas mirando fixamente 

o interlocutor brasileiro/leitor). Além disso, tem um olhar ligeiramente voltado 

para cima, o que confere ao participante interativo (brasileiro/leitor) um certo 

grau de superioridade. No que se refere ao restante do corpo do animal, de 

menor dimensão que a cabeça, alguns detalhes apontam para uma atitude 

de ameaça (garras visíveis) e repúdio a qualquer aproximação (postura 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Participantes representados constituem o objeto da comunicação, isto é, pessoas lugares 
e coisas (incluindo coisas abstratas) representados no e pelo discurso ou na imagem. 
Participante interativo, os participantes sobre quem ou o que estamos falando ou escrevendo 
ou produzindo imagens. ( KRESS e van LEEUWEN, 2006, p.48). 
	  
44 O vetor é uma linha, geralmente na diagonal, que conecta os participantes. Expressa a 
dinâmica, “fazendo” ou “acontecendo” no tipo de relação entre os participantes. (van 
LEEUWEN e JEWITT, 2001, p. 141).  
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corporal, braços cruzados). Acrescente-se que o preto, cor que pode 

representar protesto (SANTOS, 2013, p. 80), é a cor do urso representado na 

capa.  

Além da imagem do urso enraivecido, observamos sobre a capa de 

fundo amarelo, cor que, segundo Santos (2013, p. 79), pode representar 

reprovação, loucura, advertência, inveja, a seguinte chamada: “BRASIL X 

CANADÁ. Louca não é a vaca brasileira. É o urso canadense”. Nela, os 

termos explícitos “Canadá”, “urso canadense” e o termo elíptico “louco”  

fazem a articulação entre texto e imagem.  

A representação da situação pelo texto escrito acrescenta que o 

embate (destacado em caixa alta e corpo maior) se dá entre o Canadá e o 

Brasil. O primeiro país é representado pela metáfora “urso canadense” em 

associação com forma afirmativa do verbo ser - “é” -  seguida do qualificador 

de caráter negativo “louco” (em elipse). O segundo país surge articulado à 

expressão “vaca brasileira”, porém sua associação ao adjetivo “louca” é 

negada – “não é”.   

Observamos, a partir dos modos de composição desse texto do 

gênero capa de revista, como esse embate entre Brasil e Canadá foi 

representado pela editoria da Veja, que é uma publicação brasileira.  
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 V-02 - Veja, 28/03/2001	  
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V- 02 

 

Uma crise econômica mundial está prestes a se instaurar no panorama 

internacional. Grandes economias globais como os EUA e Japão que detêm 

cerca de 46% da produção industrial do mundo começam a enfrentar 

turbulências e a ter níveis de desenvolvimento mais lentos. A Argentina, 

principal parceiro econômico do Brasil no MERCOSUL, enfrenta uma forte 

instabilidade política e econômica. A revista Veja, publicada em 28 de março 

de 2001, questiona, nessa edição, o posicionamento do Brasil frente à 

situação nebulosa que começa a se formar nesse período.  

A imagem apresentada nesta capa é a de um homem, sob um céu 

tempestuoso, repleto de nuvens carregadas e cortado por raios, que traz nas 

mãos um guarda-chuva pequeno demais para protegê-lo da tormenta. O 

homem - jovem, branco, de cabelos lisos bem cortados, é representado de 

costas e em plano americano. Veste um terno preto e camisa de colarinho 

branco, indumentária de muitos executivos que atuam em empresas. 

O elemento que faz a articulação da imagem com a chamada é a 

“tempestade”, representada, nesta última, exatamente por esse item lexical e, 

na ilustração, conforme já descrito no parágrafo anterior. Outra ligação entre 

a imagem da capa e a chamada é a expressão coloquial “aguenta o tranco” 

que pode ser relacionada às descargas elétricas dos raios representados na 

ilustração.  

No texto da chamada - “EUA e Argentina armam tempestade na 

economia mundial. O BRASIL AGUENTA O TRANCO?” – a segunda frase 

está em evidência (em corpo maior, cor amarela e caixa alta). Essa frase 

principal, escrita sobre as costas do suposto executivo representado 

anonimamente (de costas para o leitor) na capa, parece identificá-lo com o 

Brasil - jovem, atuante economicamente e precariamente protegido dos 

reflexos das crises econômicas mundiais.    

Ressalte-se no texto da primeira parte da chamada “EUA e Argentina 

armam tempestade na economia mundial.” que Estados Unidos e Argentina 

são configurados como agentes criadores da tempestade que está 

começando a atingir o Brasil. Na capa em questão, a predominância de cores 
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escuras na representação do céu com nuvens carregadas (coloração em tons 

de cinza e preto) e da figura humana delineia o quadro econômico de forma 

sombria.       

	   São representados na capa, portanto, os seguintes participantes: 

Turbulências econômicas geradas por EUA e Argentina – Tempestade; 

Economia brasileira – Homem de negócios/ Brasil com um diminuto          

guarda-chuva e o participante interativo (o leitor). 
 A chamada principal “O BRASIL AGUENTA O TRANCO?”, destacada 

em fonte aumentada, na cor amarela, ganha conotação de 

advertência/instabilidade. Na estrutura visual apresentada, observamos que o 

participante representado (Brasil), ao portar o elemento guarda-chuva, sugere 

uma resposta à proposição colocada pela chamada principal, mas devido às  

dimensões do guarda-chuva surge uma nova questão: “Por quanto tempo?”.   
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V-03 - Veja, 23/01/2002 
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V- 03	  

Nos anos iniciais da primeira década do século XXI, o Brasil começava 

a colher os frutos de ações que o transformariam posteriormente em um país 

de economia cada vez mais estável e promissora. Dentre tais ações, 

destacamos: maior responsabilidade fiscal, controle da inflação, 

regularização do sistema bancário de forma mais rígida e fortalecimento das 

reservas cambiais. Diante desse panorama tão próspero, a capa da revista 

Veja, publicada em 23 de janeiro de 2002, focaliza a miséria como um grave 

problema cuja solução representa um dos maiores desafios para o país.  

Na estrutura visual apresentada na capa, temos: os participantes 

representados (crianças em condições de miséria) e o participante interativo 

(leitor).   

A imagem que ocupa toda a capa é de uma fotografia, em branco e 

preto, de duas crianças aninhadas numa esteira de palha desfiada. Uma 

delas, com os olhos semicerrados, costelas a mostra e braços esquálidos, 

recosta-se na outra, negra, com expressão triste, e o olhar fixo na câmera, 

que parece ser dirigido ao leitor, a quem o ângulo de tomada de cima para 

baixo confere papel de observador. Os participantes representados em 

posição horizontal não são crianças em movimento, mas sim crianças sem 

ação, deitadas, como bichos, no que parece ser o chão de uma construção 

rústica. A foto em branco e preto confere um valor de verdade crua ao quadro 

retratado.    

Na composição do texto da capa, a articulação da imagem com os 

elementos verbais da chamada – “MISÉRIA.O GRANDE DESAFIO DO BRASIL.A 

pobreza extrema de 23 milhões de brasileiros é uma tragédia que não pode mais ser 

ignorada” - dá-se pela associação dos componentes da fotografia com as 

palavras “miséria” que, em tipos brancos, em corpo grande e cheio, encabeça 

o texto e também com a expressão “pobreza extrema” que surge em seguida. 

Também no texto verbal, ressalte-se o papel intensificador dos adjetivos e 

dos numerais para dimensionar o quadro resumido pelo substantivo 

“tragédia”. Observem-se os adjetivos “grande”, em “grande desafio”; 
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“extrema”, em “pobreza extrema”; e o numeral “23 milhões” referido a 

“brasileiros” em situação de pobreza extrema.          

A fotografia das duas crianças em condição de miséria cria um apelo 

muito grande para o participante interativo leitor, quando articulada à 

chamada principal “MISÉRIA – O GRANDE DESAFIO DO BRASIL”, ilustrando 

uma das mazelas do país. Na engrenagem que move a construção de 

sentidos do texto visual em tela, a combinação dos elementos verbais e não 

verbais gera uma perplexidade que é expressa no complemento da chamada 

“A pobreza extrema de 23 milhões de brasileiros é uma tragédia que não 

pode mais ser ignorada”, tendo em vista a escalada econômica do país na 

época.    
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V-04 - Veja, 30/01/2002	  
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V- 04 
	  
	  
	  

O assassinato brutal do prefeito de Santo André (SP) foi o estopim que 

desencadeou uma série de reportagens na mídia sobre os altos índices de 

criminalidade no país. A revista Veja, publicada em 30 de janeiro de 2002, 

ressalta em sua capa a violência que grassava no Brasil naquele período, 

com sequestros seguidos de morte. A falta de esclarecimento dos crimes e a 

impunidade revoltavam a sociedade brasileira como um todo.  

A composição visual da capa será analisada sob a perspectiva da 

estrutura conceitual, mais especificamente o processo simbólico. Nesse 

processo os participantes são representados em termos do que significam ou 

representam. Temos nela dois participantes: o portador / Brasil (o participante 

cujo significado ou identidade é estabelecido na relação) e o atributo 

simbólico/ arma (que representa o próprio significado ou identidade).  

A única imagem apresentada - a de uma arma de grande poder de 

fogo - é salientada por sua localização no centro da capa e por sua 

superposição a um fundo vermelho. Com base em Santos (2013, p. 80), 

pode-se associar essa cor à violência e ao sangue.   

A articulação entre imagem e texto verbal se inicia no título da 

chamada “O Brasil ensanguentado”, cuja construção representa o país como 

palco de crescente criminalidade. Na elaboração das chamadas secundárias 

que desdobram esse título, a seleção lexical (assassinato, bandidos, 

sequestro, crime = impunidade) reforça a representação do Brasil nesse 

quadro, para o qual saídas são apontadas em “É possível desmontar o 

sistema que alimenta a impunidade no Brasil” e “A lição dos países que 

venceram o crime.”      

Nesta capa, o Brasil representado tem seu significado estabelecido a 

partir da imagem da arma que conota a violência vivenciada no país, cujos 

tipos surgem pontuados no texto verbal logo abaixo da imagem.  
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V-05 - Veja, 17/04/2002	  
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V - 05 

 

 

A grande influência política da família Sarney, bem como o controle 

dos meios de comunicação no Maranhão favoreceram a candidatura de 

Roseana Sarney, na ocasião governadora do estado, à presidência da 

República para as eleições de 2002. Diante de suspeitas de corrupção 

durante seu mandato, o Ministério Público inicia uma série de investigações, 

posteriormente divulgadas pela mídia nacional sobre as irregularidades 

ocorridas em sua administração, o que ocasionou a derrocada da candidatura 

de Roseana.  

Na análise de V-05, publicada em 17 de abril de 2002, encontramos, 

em close, as faces de duas figuras do mundo político brasileiro – Roseana 

Sarney e seu marido Murad. A expressão da face da governadora é de 

descontentamento e apreensão; seus olhos não fitam a câmera/o leitor, 

voltando-se para o alto como se algo ameaçador pairasse sobre ela; o 

detalhe de sua mão direita sobre o ombro esquerdo nos leva a deduzir que 

está com o braço cruzado sobre o peito, numa atitude de autoproteção. Em 

segundo plano, Murad também dirige os olhos para o alto e tem a boca 

entreaberta como se estivesse falando. A foto do casal, sobre fundo azulado 

(cor relacionada por Santos, 2013, p.79 a depressão e frieza), é tomada de 

cima para baixo, o que coloca a dupla em posição inferior.  

A articulação entre fotografia e chamada se dá por meio de menção 

direta aos nomes “Roseana e Murad”, logo em seguida retomados pelo 

pronome “eles”, e relacionados ao substantivo “Maranhão”.  

A leitura do texto da chamada “O ERRO DE ROSEANA E MURAD. ELES 

PENSARAM QUE O BRASIL ERA O MARANHÃO”, implica conhecimento 

(prévio e compartilhado pelos leitores) de que a família Sarney domina esse 

estado em que grassa a corrupção. Pode-se imaginar mesmo que o leitor, em 

sua mente, dê continuidade ao texto pensando: “- Mas não é !”          

Em conformidade com o momento político nacional da época, a 

seleção dos meios semióticos para compor a reportagem que apresentou 

como chamada principal “ELES PENSARAM QUE O BRASIL ERA O 
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MARANHÃO” aponta para as pretensões do casal em estender suas práticas 

ilícitas ao Brasil. A informação nova é o papel do marido de Roseana (Murad) 

nesse contexto que, por meio de inúmeras práticas irregulares levadas a 

cabo no Maranhão e posteriormente reveladas pela mídia nacional, reduziu a 

candidatura de sua esposa a cinzas.   
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V-06 - Veja, 19/06/2002	  
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V-06 
	  

	  
O ano de 2002 trouxe como fato principal no campo político brasileiro 

as eleições presidenciais. As pesquisas de intenção de voto já indicavam o 

desempenho dos principais candidatos à presidência. A V-06, publicada em 

19 de junho de 2002, quatro meses antes do pleito, apresentava aos seus 

leitores o momento econômico vivenciado no contexto sul-americano, o que 

implicitamente contribuiria para influenciar os rumos da política.  

Em nossa leitura da capa desse exemplar, observamos que o verbal e 

o não verbal se entrelaçam muito estreitamente. O jogo entre o título da 

revista - “Veja”, a chamada “O BRASIL PODE VIRAR UMA ARGENTINA” e a 

ilustração sob eles colocada - um ponto de interrogação de cujo traçado faz 

parte uma moeda de um real” é bastante criativo. Nas vésperas das eleições 

presidenciais, pode ser entendido como:  

 

a) Uma advertência, que interpela os leitores/ eleitores:  

-  Veja (=Olha!)45, o Brasil pode virar uma Argentina.  

b) Uma afirmação:  

O Brasil pode virar uma Argentina.  

c) Uma interrogação:  

O Brasil pode virar uma Argentina?      

Ressalte-se ainda, no cotejo entre o Brasil e seu vizinho do sul, o uso 

do artigo precedendo “Argentina” e conferindo-lhe um caráter depreciativo46. 

Os tipos, grandes e em cor branca, salientam a chamada.   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45Aliás, o título da revista Veja funciona dessa forma praticamente em todas as capas 
analisadas.   
46De forma similar, por exemplo, à expressão “uma África”, de cunho pejorativo. Ex.: Isso 
aqui está uma África.	  



	   116 

A capa desta edição, ao combinar os elementos verbais e não verbais, 

revela a intenção da mensagem apresentada ao leitor. O fundo, marcado 

pela cor preta, cria uma atmosfera de medo. Na interrogação, a cor amarela 

sinaliza “Atenção!” e a inserção da moeda brasileira como parte integrante 

desse símbolo adverte para o fato de a economia de nosso país poder seguir 

os rumos da crise da Argentina então já deflagrada.   
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V-07 - Veja, 16/07/2003 
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V-07 

 

O panorama econômico delineado no primeiro semestre de 2003 não 

era nem um pouco favorável para o Brasil. Os fatores que fazem girar o 

círculo virtuoso da economia (aumento do mercado consumidor, maior 

produção industrial, geração de postos de empregos) e contribuem para o 

“espetáculo do crescimento”, não apresentavam o desempenho esperado. 

Nessa conjuntura, insere-se a edição de Veja, publicada em 16 de julho de 

2003. 

As cores da capa de V-07, azul (fundo), amarela (facho de luz), verde 

(poltrona) e branca (chamada principal e seu complemento) remetem 

simbolicamente à bandeira nacional e ao país. 

Na imagem, o Brasil está representado por um palito de fósforo, cuja 

forma faz lembrar a de uma pessoa, com a cabeça inclinada para a frente 

como se estivesse esmorecida. Ele repousa sobre uma poltrona verde, 

iluminada por um foco de luz amarela, e, por ter a extremidade superior 

fumegante, parece ter acabado de apagar. Pode ser lido como o Brasil 

desacelerado economicamente.  

A imagem articula-se com a chamada principal da capa “O BRASIL 

APAGOU”, em fonte aumentada e na cor branca. O texto que complementa 

essa chamada (em fonte menor e também na cor branca) afirma ser possível 

“reacender a chama do desenvolvimento” e instiga o leitor a ver como isso 

pode ser feito no conteúdo de sua reportagem.  
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V-08 - Veja, 13/08/2003 
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V-08 
	  

Com um panorama econômico estável, apesar de crises mundiais, o 

Brasil mostrava nos anos iniciais da primeira década do século XXI um 

ambiente de crescimento que propiciava melhores condições sociais.  Nesse 

período, pesquisas empreendidas por sociólogos afirmavam que o país, no 

momento, apresentava a maior a mobilidade social do mundo. Tal fato de 

repercussão mundial promoveu diversas reflexões a respeito das 

oportunidades que um país em expansão econômica pode oferecer aos seus 

cidadãos.  

Na composição visual apresentada, há uma fotografia em sépia de 

crianças e jovens utilizada como pano de fundo, preenchendo todo o fundo 

da capa e, em primeiro plano, uma série de fotografias de pessoas maduras, 

dispostas paralelamente no eixo horizontal e organizadas de forma a 

estabelecerem uma relação de pertencimento a um mesmo grupo. No caso 

em questão, as imagens são acompanhadas de textos que explicam a 

trajetória de sucesso de cada participante.  

A articulação da imagem com a chamada principal “RETRATOS DO 

BRASIL QUE DÁ CERTO” se dá pela palavra “retratos” que remete a 

aspectos de um Brasil progressista e também às fotos de brasileiros de 

origem humilde que, ascendendo por meio do trabalho, hoje fazem parte das 

elites. Sob cada foto de brasileiro/a, observam-se textos com a mesma 

estrutura, assinalando fortemente passagem/ mudança “De + substantivo 

designador de profissão exercida por pessoas mais humildes + a + 

substantivo designador de profissão exercida pelas classes mais ricas”. 

Observe-se aquele relacionado à foto de Marina Silva: “De empregada 

doméstica a ministra”.    

 A presente edição, publicada em 13 de agosto de 2003, que tem como 

chamada principal “RETRATOS DO BRASIL QUE DÁ CERTO” configura o 

momento especial no qual o Brasil se insere. Os retratos de pessoas que, 

apesar de suas origens humildes (relação estabelecida pela foto em sépia 

como pano de fundo), ascenderam na pirâmide social, objetivam atestar a 

grande mobilidade experimentada pelos cidadãos brasileiros na primeira 

década do século atual.  
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V-09 - Veja, 15/10/2003 
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V-09 

A ALCA (Área de Livre Comércio das Américas), proposta pelo 

presidente americano Bill Clinton em 1994, tinha como objetivo principal 

abolir as tarifas alfandegárias entre os 34 países do continente americano. O 

período limite para por em prática as ações dessa instituição seria até final de 

2005. No entanto, impasses em negociações diversas postergaram a 

efetivação do bloco. Até o ano de 2003, o Brasil optou pelo adiamento do 

acordo. A edição de 15 de outubro de 2003 insere-se nesse momento de 

impasse vivenciado pelos países do continente.  

Na V-09, imagem e chamada retratam esse momento.   

Na imagem, observamos a presença de dois participantes 

representados metaforicamente.  O Brasil (canário) e os EUA (águia-careca). 

Percebemos, ainda, a ação dos participantes expressa na vetorização dos 

olhares. Nesse caso, observamos um processo reacional, no qual o canário 

(ator) lança um olhar e apresenta uma expressão facial que demonstra 

afronta/fúria. O participante passivo é a águia que apresenta a expressão 

esperada para um animal de sua espécie diante do canário.  A dimensão da 

águia constitui um aspecto saliente e remete à ideia de força e imponência. O 

pequeno canário (normalmente um animal frágil e delicado), apresenta, no 

contexto da capa analisada, uma conotação humanizada (vide a faixa de 

lutador circundando a cabeça, os músculos definidos, o gesto de “dar uma 

banana” e o olhar desafiador). A atitude de enfrentamento revela a confiança 

de quem está preparado para enfrentar a situação.  

O componente verbal que constitui a chamada “BRASIL PEITA OS EUA 

NA ALCA. CORAGEM OU ESTUPIDEZ?” articula-se com o não verbal, 

primeiramente por meio do emprego da forma verbal “peitar”, de uso popular, 

relacionada à representação, pela imagem, da atitude do canário frente à 

águia. Ressalte-se que na parte mais saliente da chamada, na interrogação 

feita ao leitor “CORAGEM OU ESTUPIDEZ?”, com recurso aos substantivos 

“coragem” e “estupidez”, ligados por um “ou” de caráter exclusivo, podem ser 

observadas duas possibilidades de interpretação da atitude desafiadora do 

Brasil (representado pelo canário na imagem).       
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Se os componentes verbais fazem uma indagação ao leitor, os não 

verbais, de certa forma, já sugerem uma resposta para ela. Considerando-se 

o espaço da capa ocupado pela ilustração da águia, a dimensão com que é 

representada e o olhar que essa ave de rapina lança sobre o canário, 

possível presa, o leitor poderá inferir a resposta “sugerida” para a questão 

apresentada verbalmente.  
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V-10 - Veja, 28/01/2004 
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V- 10 
 
 

O saldo positivo de políticas econômicas implementadas no Brasil 

desde fins dos anos 90, construiu uma imagem de país atrativo para 

investimentos. No início da primeira década do século, medidas de 

manutenção da política de governos anteriores asseguravam a estabilidade 

econômica e controlavam a inflação, gerando um ambiente de 

desenvolvimento favorável em vários setores, especialmente na indústria e 

nos serviços. A capa da revista Veja, de 28 de janeiro de 2004, apresenta  as 

principais razões que desestimulavam os estrangeiros a investir no Brasil.   

No plano da imagem, a capa em questão é construída como um 

questionário de pesquisa, com itens precedidos de quadrículas, todas já 

assinaladas com um X vermelho. Essas opções no questionário - tópicos em 

corpo menor complementando a chamada principal que surge em caixa alta e 

na cor amarela, marcando exclusão e advertência (SANTOS, 2013, p. 79) - 

são oferecidas como “opções fechadas”, pois já assinaladas pela revista.  

A ligação desse layout com o texto da chamada, que explica 

“PORQUE O BRASIL NÃO É PRIMEIRO MUNDO” e informa sobre os 

resultados de uma pesquisa que focaliza o Brasil “em comparação com 132 

países” no que se refere às condições oferecidas aos “investidores 

estrangeiros”, é difusa. Os resultados apresentados nas frases da chamada 

que se seguem às quadrículas apresentam o Brasil num quadro tão negro 

quanto o fundo da capa. São expressos por construções que associam 

numerais ordinais aos adjetivos “ruim” e “lenta”, em superlativos relativos: “a 

sexta pior”, “a segunda pior”, “a terceira pior” e “a 30ª justiça mais lenta“.    

Na parte inferior da capa, a faixa, na cor vermelha (que segundo 

Santos, 2013, p.80 pode sinalizar perigo), realça a opinião de 410 

investidores estrangeiros ouvidos pela revista Veja a respeito desse tema. 

Em V-10, a compreensão dos aspectos multimodais combinados de 

forma a criar efeitos de sentidos na composição, contribuem para desvelar a 

mensagem implícita:  O Brasil pode ser excluído do 10 mundo por motivos 

burocráticos e legais que criam entraves para os investimentos estrangeiros e  

impedem o país de deslanchar.  
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V-11 - Veja, 26/01/2005 
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V – 11 
 

O primeiro mandato na presidência da república ocupado pelo Partido 

dos Trabalhadores (2003-2006) caminhava para a reta final. Dentre as muitas 

críticas feitas ao governo às vésperas do período eleitoral, as propostas de 

reforma no âmbito educacional e cultural geraram incômodo em diversos 

setores da sociedade. A edição da revista Veja, publicada em 26 de janeiro 

de 2005, estampava na emblemática capa uma provocante chamada “O PT 

DEIXOU O BRASIL MAIS BURRO?” para a sua reportagem principal 

associada a uma impactante imagem.   

Em relação ao componente imagético, observa-se, na capa em 

questão, imensas orelhas de burro, contra um fundo composto por um céu 

azul, porém com muitas nuvens. Temos na capa dois tipos participantes: os 

representados (PT e o Brasil) e o interativo (leitor). 

A articulação da imagem com o texto verbal se dá pelo uso, na 

chamada principal (em letras garrafais), da palavra “burro”, na acepção de 

“ignorante/ limitado”. No mesmo campo semântico, encontramos, na parte 

secundária da chamada, o substantivo “obscurantismo” que, seguido do 

adjetivo “oficial”, é o sujeito ativo de “condena o inglês”, “quer tirar a liberdade 

das universidades” e “mandar na cultura”.    

  O núcleo da informação é a chamada principal “O PT DEIXOU O 

BRASIL MAIS BURRO?”. O tamanho das orelhas do burro e da fonte 

empregada na chamada principal são recursos de saliência utilizados no 

layout desta capa. Dois elementos funcionam como moldura: o céu como 

pano de fundo e as orelhas de burro que cercam a elemento verbal e seu 

complemento.  

Ao associarmos a chamada principal e seu complemento à imagem e 

ao fundo, percebemos que a resposta proposta pela publicação pode ser 

depreendida a partir da leitura da combinação dos modos semióticos. Dessa 

forma, podemos perceber que, de acordo com a capa analisada, o PT, em 

seu posto de soberania (ver o elemento céu), estaria deixando o país mais 

burro a partir de propostas controladoras em relação à educação e à cultura, 

explicitadas  em vermelho no complemento da chamada principal.    
 



	   128 

 
 
 
 
 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V-12 - Veja, 16/03/2005 
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V – 12 
 

A edição da revista Veja, publicada em 16 de março de 2005, trazia 

como reportagem de capa uma matéria que correlacionava as FARC (Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia - organização considerada terrorista 

pelo governo do país) com a doação de milhões de dólares a candidatos 

petistas na campanha eleitoral de 2002.  

As imagens, que, nesta página, são menos contundentes do que a 

chamada, além de compor o fundo da capa (fotografia desfocada de cédulas 

de dólares), têm lugar também no canto inferior esquerdo (fotografia do 

militante, padre com camisa e boné com a inscrição FARC, sorridente e com 

olhar esquivo, apontado como responsável pela entrada de milhões de 

dólares destinados à campanha do PT). No centro da capa, observa-se um 

retângulo de cor clara, cujo formato faz lembrar um cartaz, e sobre ele a 

chamada principal “TENTÁCULOS DA FARC NO BRASIL”, seguida da 

fotografia de uma arma de fogo e do restante do texto verbal.  

 A articulação do texto não verbal com o verbal se faz por meio da 

palavra “FARC” presente na imagem do militante e na chamada. Nesta 

última, o termo é retomado “narcoguerrilha colombiana”, que surge logo 

abaixo da ilustração da arma de fogo. Registrem-se também, como 

elementos de ligação, as palavras “dólares” e “dinheiro” em articulação com a 

imagem das cédulas do fundo da capa.   

Destaque-se no texto da chamada a presença da palavra “tentáculos” 

usada metaforicamente para aludir à situação de expansão do alcance do 

movimento guerrilheiro.            

Na capa, portanto, há dois tipos de participantes: os representados (as 

Farc e o PT) e o interativo (os leitores). A chamada principal “TENTÁCULOS 

DAS FARC NO BRASIL” é o elemento central e o padre das Farc constitui a 

margem (elemento relacionado à informação principal). Observa-se a 

saliência da chamada principal, que é marcada de duas formas:  no emprego 

de fonte aumentada e negritada e na utilização de uma caixa de texto. O 

pano de fundo com cédulas de dólar constrói uma espécie de moldura que 

contorna e conecta todos os componentes.    
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	   Na organização dos modos semióticos que compõem a elaboração da 

mensagem de V-12, o destaque dado à chamada principal e sua 

complementação colocam em evidência um escândalo que comprometeria a 

ética do Partido dos Trabalhadores (PT) com vistas às eleições que se 

aproximavam, as de 2006.  Ao trazer à tona esse fato, a publicação revela o 

esquema executado pelo padre Medina (representante das FARC no Brasil 

apontado como intermediador da entrada de milhões de dólares destinados a 

candidatos do PT, que aqui chegaram durante a campanha de 2002.  
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V-13 - Veja, 22/03/2006 
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V- 13 
 

O Brasil preparava-se, em 2006, para as eleições presidenciais que 

aconteceriam em outubro e, nesse contexto, os partidos políticos começavam 

a apresentar seus candidatos ao maior cargo do Poder Executivo no país.  O 

então presidente Luís Inácio Lula da Silva já havia manifestado seu desejo de 

candidatar-se à reeleição. A edição da revista Veja, publicada em 22 de 

março de 2006, destaca na reportagem de capa a entrevista do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso que revela os bastidores de seus dois 

mandatos.  

A imagem que se destaca contra um fundo escuro é uma foto, em 

plano americano, do então ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 

sorridente e com o olhar dirigido à câmera/leitor, possivelmente para 

estabelecer com este último um vínculo de afinidade e um envolvimento 

direto. A face e as mãos estão em destaque, emoldurados pelo branco da 

camisa, diluindo-se o restante da imagem no fundo escuro, devido à 

tonalidade do terno também escura.  

A interseção do texto não verbal com o verbal se dá pela dupla 

presença das iniciais do presidente, “FHC” (em amarelo, caixa alta e corpo 

cheio) neste último.  

O texto verbal apresentado na chamada principal “FHC EXPLICA 

FHC E O BRASIL”, com destaque duplo das iniciais do nome do ex-

presidente, põe em foco a capacidade/ ação de “explicar”, ressaltando o traço  

acadêmico do participante representado, que exerceu função de professor 

universitário.           

Os modos semióticos selecionados pelo produtor para a elaboração da 

mensagem, aliados ao contexto político vivenciado pelo país no período, 

promovem efeitos de sentidos que permitem depreender o posicionamento 

da linha editorial da publicação em tela.    
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V-14 - Veja, 04/10/2006 
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V - 14 

No ano de eleições presidenciais de 2006, a mídia, em seus diversos 

canais, começa a fazer um balanço do governo anterior e a apontar questões 

de relevância que o próximo governante do país deveria enfrentar. Nesse 

contexto pré-eleição, a revista Veja, publicada em 4 de outubro de 2006, 

coloca em destaque um dos principais desafios para o próximo presidente da 

república: diminuir o peso do Estado.   

Na capa dessa edição de Veja, observa-se, em uma fotomontagem, 

um elefante pisando sobre as costas e a cabeça de um homem de aparência 

comum que, sentado a uma mesa também comum, com a cabeça enfiada 

numa pilha de papéis e os braços pendentes, aparenta estar sendo 

massacrado pelo paquiderme. Os participantes representados podem se 

lidos como o estado brasileiro com sua pesada política fiscal e o cidadão 

brasileiro massacrado pelos impostos. O pano de fundo da situação 

desesperadora representada na fotomontagem é amarelo.     

Em articulação com o componente não verbal já descrito, temos a 

palavra “massacre” e a expressão “diminuir o peso” na chamada “ O BRASIL 

DEPOIS DO VOTO. O MASSACRE DOS IMPOSTOS. O presidente eleito terá 

uma tarefa clara: diminuir o peso do Estado”.           
A informação está configurada no eixo centro-margem, no qual a 

chamada principal “O MASSACRE DOS IMPOSTOS” é o núcleo da 

informação e os demais elementos constituem as margens (elefante, homem, 

mesa). Salienta-se no conjunto a dimensão do elefante,  que ocupa espaço 

significativo da parte superior  da capa.  

 A partir da seleção dos modos semióticos para a composição da 

estrutura visual da V-14, observamos a dimensão que a publicação deu ao 

problema dos pesados impostos que afligem a população brasileira, marcado 

simbolicamente pela figura de um cidadão afundado em impostos, sofrendo 

com o  peso massacrante da política fiscal do Estado.   
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V-15 - Veja, 23/07/2008 
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V – 15 
 

O desenvolvimento sustentável e inédito conquistado pelo Brasil na 

primeira década do século XXI inseriu o país no grupo de nações 

competitivas no aspecto econômico. O processo de globalização, cada vez 

mais acelerado, contribuiu para que as relações comerciais, tanto no âmbito 

internacional como no nacional, apresentassem um crescimento que 

extrapolou os grandes centros. A revista Veja, publicada em 23 de julho de 

2008, aborda essa temática e apresenta a compra da marca Budweiser como 

símbolo desse fenômeno.  

No plano da imagem, observa-se que o fundo da capa é dividido em 

duas faixas verticais, uma negra, à esquerda, e outra branca, à direita, 

ambas atravessadas, na horizontal, por um fio. Sobre o fio e na faixa negra, 

vemos uma sucessão de moedas de real, que tem continuidade na faixa 

branca com a imagem de uma moeda de dólar e uma tampinha da cerveja 

Budweiser. A sucessão de moedas de real que é arrematada por uma 

moeda de dólar e a tampinha de cerveja, configura o negócio bilionário da 

companhia de bebidas Belga-Brasileira (AB InBev) com a americana 

Anheuser-Busch (fabricante da Budweiser).  

Na interseção das duas faixas, observamos o componente mais 

saliente da capa, dois cifrões em cor amarela (sema da riqueza), um deles 

disposto na posição convencional e o outro, na posição inversa, e que, 

sobrepostos, formam uma única imagem: o número 8.  

Na estrutura da capa, esse item visual é responsável por conectar os 

demais elementos, inclusive verbais.  Por exemplo, na chamada principal 

“SHOW DOS BILHÕES”, os cifrões enlaçados conectam-se a “bilhões”; já 

nas chamadas secundárias, conectam-se a “oito motores do 

desenvolvimento”, “compra” e “grandes negócios”.  

Observamos que a chamada principal e sua expansão “SHOW DOS 

BILHÕES – As VITÓRIAS DO BRASIL NA GLOBALIZAÇÃO”, apresentada na 

parte superior da capa e acima do fio horizontal, constitui a informação mais 

genérica, enquanto as chamadas secundárias, localizadas abaixo do fio 
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horizontal, , na base da capa, representam a informação mais específica e 

detalhada.  

Percebemos que também há uma regularidade na distribuição das 

imagens e chamadas secundárias pelas faixas esquerda e direita da capa. 

Na faixa do lado esquerdo (de cor preta), o contexto interno do Brasil está em 

foco (na imagem do real e na chamada sobre o crescimento econômico do 

interior do país). Na faixa da direita (de cor branca), o contexto externo é o 

representado (imagem do dólar e da tampinha de cerveja e a chamada sobre 

a compra da Budweiser).  

A escolha dos modos semióticos utilizados para compor a capa desta 

edição pelo produtor da mensagem busca direcionar os leitores para o 

momento vivido pelo Brasil, bem como destacar as conquistas do país. As 

cores empregadas na composição, associadas aos símbolos que denotam 

riqueza e prosperidade são os elementos revelam a concepção de um país 

triunfante, fato bem explicitado na chamada principal.  
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V-16 - Veja, 17/09/2008 
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V -16  
 

A revista Veja, publicada em 17 de setembro de 2008, aborda o 

posicionamento do Brasil diante da adversidade que abalou o mundo. O 

cenário formado por crises, inflação alta e queda no preço das commodities 

gerou uma estagnação econômica que se iniciou nos Estados Unidos e, 

posteriormente, alastrou-se pelo mundo causando preocupações e 

incertezas.  

Na capa em questão, a imagem, aparentemente simples, é 

impactante: em fotomontagem, um submarino, com a bandeira brasileira na 

ponte de comando e o símbolo do real no casco, emerge - em num mar 

revolto e num horizonte brumoso. 

O texto da chamada - “À PROVA DE CRISE? As blindagens do Brasil 

para enfrentar as turbulências externas”, situado diretamente sobre a parte 

inferior da ilustração, articula-se à imagem do submarino, por meio da palavra 

“blindagens” e da expressão “enfrentar turbulências externas”. A frase 

interrogativa, escrita em corpo maior, cheio e branco, instiga o leitor a refletir 

sobre a questão abordada.    

A chamada principal “À PROVA DE CRISE?” questiona o 

posicionamento da economia brasileira frente ao panorama mundial desse 

período. Na referida capa, a imagem desvela a seguinte mensagem: em meio 

à tempestade que se anuncia em um cenário mundial de céu nebuloso e 

carregado de nuvens cinzentas, no mar revolto da crise que ocasionou uma 

recessão mundial, emerge a economia brasileira (submarino, blindado com a  

forte moeda brasileira encimado pela bandeira do país) em uma postura de 

enfrentamento diante das constantes agitações ocasionadas pelas 

circunstâncias externas.  
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V-17 - Veja, 28/05/2008 
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V -17 
 
 
 O Brasil seguia na esteira de desenvolvimento que se fortalecia na 

primeira década do século. Apesar das vicissitudes enfrentadas por muitos 

países industrializados, especialistas afirmavam que o país seria o último a 

entrar na crise mundial e o primeiro a sair dela. Dentre os aspectos que 

contribuíam para essa previsão de um futuro auspicioso, destacava-se o 

desenvolvimento industrial, sobretudo, no campo da aviação. No entanto, no 

ano de 2008, o Rio de Janeiro, devido à falta de medidas preventivas, 

enfrentou uma séria epidemia de dengue que infectou milhares de pessoas e 

causou inúmeras mortes.  

No que diz respeito ao componente não verbal, a capa apresenta-se 

dividida verticalmente em duas faixas. Na primeira, à esquerda, temos a 

ilustração de um jato brasileiro contra um fundo constituído por um céu azul, 

ou seja, uma imagem positiva do país. Em contraponto, na segunda, situada 

à direita da capa, observa-se, contra um fundo negro, que pode ser 

associado à morte, a imagem de um mosquito da dengue.     

 A chamada principal –“Brasil 1º/ 3º mundo” está inscrita metade 

sobre a faixa azul e metade sobre a negra, observando-se que o numeral 1º 

(referente ao primeiro mundo) está sobre a azul e o 2º, sobre a negra. 

 O texto da chamada secundária “O que nos empurra para a 

civilização” trabalha também com oposição e dualidade – “civilização” X 

“atraso”.     

O valor da informação é estabelecido no eixo horizontal, ou ainda, na 

relação entre informação dada e informação nova. A informação de 

conhecimento prévio do leitor (Brasil líder no mercado internacional de jatos 

de pequeno porte Embraer - 1º mundo) está localizada à esquerda da 

ilustração e a informação nova colocada em discussão (a epidemia de 

dengue - 3º mundo), localizada à direita da capa.  

A edição de Veja, publicada em 28 de maio de 2008, apresenta a 

dualidade enfrentada pelo país nesse momento. Se de um lado o Brasil reúne 

qualidades que o caracterizam como um país desenvolvido de 1º mundo com 
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instituições e empresas de liderança em mercados internacionais 

(avião/Embraer), por outro lado problemas de saúde pública inconcebíveis e 

inaceitáveis que levam à morte grande parte da população (mosquito/ 

dengue) o igualam às nações subdesenvolvidas e com vulnerabilidade em 

recursos humanos, especialmente relacionados à saúde e à educação.  
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V-18 - Veja, 10/09/2008 
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V – 18 

 
 A grave crise econômica instaurada no ano de 2008 preocupava o 

mundo. Naquele ano, o Brasil exercia a presidência do G-20 e coube ao país 

a responsabilidade de mediar discussões em diversos fóruns internacionais. 

No mesmo período, a revista Veja (líder no mercado editorial brasileiro em 

seu segmento) comemorava seus 40 anos de publicações, propondo um 

seminário com personalidades influentes das mais diversas áreas do 

conhecimento para discutir temas da sociedade brasileira. Desse encontro, 

surgiram 40 propostas para o Brasil, matéria de capa da edição de 10 de 

setembro de 2008.   

  Na capa em questão, no que se refere à imagem, observamos a 

presença de um participante representado que é configurado na imagem da 

bandeira brasileira estilizada em forma de balão de diálogo, com um grande 

olho (campo semântico da visão - ver/veja), fazendo alusão à revista Veja - 

brasileira como seus leitores. Na capa, três aspectos da ilustração são 

salientes: o primeiro diz respeito ao espaço que a bandeira estilizada ocupa 

no layout; o segundo, à imagem da íris inserida na bandeira; e o terceiro ao 

apêndice indicando fala/ comunicação.  

A ligação entre texto verbal e imagem se dá, de forma figurada e geral, 

através apêndice do balão que remete às propostas contidas nas falas dos 

palestrantes sobre os temas elencados na chamada. A articulação entre 

imagem e palavra também pode ser observada, de forma mais específica, na 

chamada principal, “40 PROPOSTAS PARA O BRASIL”, no uso da palavra 

“Brasil”, que remete à imagem da bandeira .   

Destarte, a partir do ponto de vista configurado na capa, é possível 

depreender a seguinte mensagem: Veja as 40 propostas para o Brasil 

elaboradas pela revista Veja, a partir do diálogo construído no seminário 

organizado pela publicação.   
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V-19 - Veja, 04/03/2009
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V - 19 

A crise mundial que se instaurou em 2008 produzia efeitos 

preocupantes por todo o globo, não somente por conta de sua gravidade, 

mas, sobretudo, por sua duração. O ano de 2009 iniciava-se e o mundo 

continuava em recessão e sem expectativas de recuperação a curto e médio 

prazos. Diante desse contexto que assolava o mundo, o Brasil mantinha-se 

economicamente equilibrado e um clima otimista pairava sobre a atmosfera 

do país. A edição da revista Veja, publicada em 4 de março de 2009, 

apresentava 10 razões para esse clima de confiança.  

Na composição visual da capa, o número 10, localizado na parte 

central e ocupando quase todo o layout é o núcleo da informação e todos os 

outros elementos dependem dele de algum modo. O número se destaca pela 

dimensão e cor (amarela = riqueza) da imagem e pelo zero em formato de 

emoticon (ícone ilustrativo com expressões faciais que transmitem o estado 

psicológico do usuário, geralmente empregado em meios eletrônicos) com 

expressão de felicidade. O fundo em forma de papel milimetrado (papel 

frequentemente empregado em elaborações de gráficos, funções 

matemáticas entre outros) conecta todos os elementos.  

Articulando o verbal ao não verbal, surgem, na chamada principal, a 

palavra “dez” que remete ao número estilizado que ocupa o centro da capa e 

a palavra “otimismo” em sintonia com o sorriso assinalado pela linha da boca 

do emoticon, representada por um gráfico ascendente. No complemento da 

chamada, observamos a frase  “... E uma para preocupação”, que estabelece 

uma relação de contraposição ao número “dez”/otimismo, criando um sentido 

negativo que é expresso no final da palavra preocupação pela substituição da 

letra “o” por um emoticon, na cor vermelha conotando perigo (SANTOS, 

2013, p. 80), com a linha da boca formando um gráfico descendente.  

Os elementos semióticos presentes em V-19,dispostos no layout da 

página, transmitem uma mensagem positiva, refletindo o momento que o 

Brasil vivenciava internamente, apesar das dificuldades de ordem exterior. As 

cores (azul, amarela, verde e branca) criam uma ambiência visual que remete 

simbolicamente à nação brasileira. A chamada principal “O BRASIL E A 
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CRISE”, aliada ao emoticon, representado em um algarismo que integra o 

número 10 – um zero (com expressão otimista marcada pela trajetória da 

linha do gráfico que forma a boca sorridente) - indica o momento do Brasil 

ante a crise.   
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 V-20 - Veja, 11/11/2009 
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V – 20 

 
Em 2009, o Brasil usufruía de um excelente ambiente social e 

econômico comprovado pela saída da pobreza de parte significativa da 

população, com apoio de programas do governo federal. O aumento do poder 

de consumo da população refletiu-se positivamente no mercado consumidor 

interno, ocasionando uma maior demanda industrial e gerando mais 

oportunidades de emprego. Inúmeras mídias destacaram esse fato, criando 

em nossa sociedade uma atmosfera de grande otimismo. A edição da revista 

Veja de 11 de novembro de 2009 aborda essa temática.  

No tocante ao componente imagético, temos como figura central da 

capa, em fotomontagem, um executivo (terno e gravata) em ascensão, como 

um foguete que deixa um rastro de luz.  A trajetória ascendente do foguete 

humano simbólico parte do segmento inferior e mais escuro da capa rumo ao 

espaço superior e mais luminoso, ultrapassando inclusive o título da revista. 

Esse participante representa o brasileiro/ o Brasil, cuja imagem nesta capa é 

fortemente marcada pelo movimento. Zanchetta Jr. (2007, p. 110), estudando 

a fotografia, destaca o movimento como um dos fatores relevantes para 

dinamizar os componentes da imagem.    

Na chamada “CARREIRA, AGORA É COM VOCÊ ! O BRASIL DECOLOU 

E AS OPORTUNIDADES ESTÃO AÍ” ,o enunciado “O Brasil decolou” promove a 

articulação do verbal com o não verbal acima descrito.   

Observe-se ainda que o componente verbal interage fortemente com o 

leitor, na chamada principal “Carreira agora é com você! , sugerindo que ele 

pode decolar profissionalmente também – tudo depende de querer. O 

complemento da chamada  reafirma tal fato ao declarar “O Brasil decolou e 

as oportunidades estão aí”.  

A V-20, ao relacionar os meios semióticos empregados em seu layout, 

destaca que aquele momento era propício para serem aproveitadas as 

chances que o ambiente auspicioso, vivenciado pelo nosso país, 

proporcionava em termos de desenvolvimento profissional.  



	   150 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V-21 - Veja, 21/04/2010 
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V – 21 

 
No início de 2010, o Brasil se preparava para as eleições com uma 

grande expectativa em relação aos rumos que o país tomaria a partir da 

escolha de seu novo governo.  O compromisso por dar continuidade ao 

notável processo de desenvolvimento conquistado pelo país, na primeira 

década do século XXI, é destacado na edição de 21 de abril de 2010.  A 

publicação traz José Serra, um dos candidatos à Presidência da República, 

em sua capa.  

Na referida capa, temos o participante representado (Serra) e o 

participante interativo (leitor). A fotografia do candidato mostra, em close, sua 

face sorridente, o que pode promover uma aproximação com o leitor. O 

contato com o leitor é estabelecido pelo olhar direto, que tenta estabelecer 

uma relação de proximidade. Além disso a foto é tomada de baixo para cima, 

o que confere importância ao fotografado. O emprego da cor preta em 

segundo plano confere destaque e autoridade à imagem de Serra.  

A articulação da fotografia de Serra com a chamada é estabelecida 

pela presença do nome do candidato representado pela imagem e pela 

reprodução, em discurso direto, de uma fala sua “Eu me preparei a vida 

inteira para ser presidente”, como se fosse dirigida ao leitor/ eleitor.   

Na chamada principal “SERRA E O BRASIL PÓS-LULA”, podemos 

destacar os meios que orientam a compreensão leitora, são eles: a dimensão 

e a cor da fonte. A partir desses recursos podemos aferir que o nome Serra 

foi destacado (aumento da fonte) em correspondência ao termo Pós-Lula (em 

fonte menor). A cor amarela que, no pólo positivo, pode representar, segundo 

Santos (2013, p. 80), a maturidade, dialoga com a citação: “Eu me preparei a 

vida inteira para ser presidente”.  

Na conjuntura do período, certamente movida por interesses 

específicos, a editoria da revista deixa transparecer as tendências da 

publicação.    
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 V-22 - Veja, 06/10/2010 
 
 
 
 
 



	   153 

 
 
V – 22 
 

A edição da revista Veja, publicada em 6 de outubro de 2010, tinha 

como tema central a campanha eleitoral, já que as eleições aconteciam 

naquele momento. A V-22 aborda como tema as principais propostas dos 

partidos para o Brasil colocadas por seus respectivos presidenciáveis.  

A capa se configura como uma página quase em branco com a 

chamada “As grandes propostas para o Brasil feitas na campanha 

presidencial: ”, na cor cinza. Os dois pontos que finalizam a frase inacabada 

criam expectativa do leitor em relação às propostas e, por conseguinte, ao 

conteúdo da revista. O canto inferior direito da página branca representada 

na capa está levantado, deixando entrever outra página, esta de cor negra, 

onde se lê em caracteres vermelhos: “A partir da página 88, as questões 

essenciais das quais os candidatos fugiram”. A alternância entre as cores, 

branco e preto, e também entre “grandes propostas” e “questões essenciais 

das quais os candidatos fugiram”  mostram as faces contrastantes e os altos 

e baixos da campanha presidencial.      

Inserida no contexto político vivenciado pelo país, a referida capa 

apresenta mais que uma análise dos fatos exibidos nas campanhas 

eleitorais. Ao propor como chamada principal “As grandes propostas para o 

Brasil feitas na campanha presidencial: “ , finalizada com dois pontos, cria-se 

uma expectativa de continuidade de acréscimo de informação que, neste 

caso, é quebrada pelo papel em branco e com o canto inferior levantado 

representando um início de uma virada de página. O texto em vermelho “A 

partir da página 88 as questões essenciais das quais os candidatos fugiram” 

explicita o posicionamento da publicação e instiga o leitor a conferir o 

conteúdo da reportagem.  

 

 
 
 
 
 



	   154 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

V-23 - Veja, 01/12/2010 
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V – 23 

Nos últimos meses do ano de 2010, o Rio de Janeiro enfrentava uma 

luta contra o tráfico de drogas e a violência que há muito assolava a cidade. 

Vivia-se um momento crítico de insegurança ocasionado por muitos anos de 

omissão dos governos no que diz respeito à implementação de sérias 

políticas de segurança pública. A capa da revista Veja, publicada em 1 de 

dezembro de 2010, apresenta a nova face de combate ao crime organizado 

com destaque para  a maior operação já realizada na cidade.  

Nesta capa, o componente imagético oferecido ao leitor como objeto 

de contemplação é composto por fotos que têm um valor de verdade e 

atualidade.  Sobre um fundo em tons de cinza (desfocado) representando um 

sombrio cenário de guerra, em chamas, observa-se, em destaque, a 

fotografia, em plano americano, de um policial fortemente armado e fardado 

de negro. Sua face, camuflada com as cores cinza e negro, está atenta e 

contraída. Seus olhos parecem fixos em determinado ponto, enquanto segura 

uma arma de grosso calibre, com o dedo no gatilho. 

 A foto tomada de cima para baixo confere superioridade e força ao 

participante fotografado, e a cor negra de seu uniforme remete à autoridade. . 

Por outro lado, o local e a data que abrem a chamada conferem um teor de 

realidade à cena representada na capa.          

A ligação do componente não verbal com o verbal é promovida pela 

legenda que apresenta ao leitor o militar em foco como “policial do Bope” 

(uma tropa de elite) e participante da maior operação já montada no Rio de 

Janeiro contra o tráfico de drogas.  

Na chamada principal “Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2010. O 

DIA EM QUE O BRASIL COMEÇOU A VENCER O CRIME”, a ação 

representada pela locução “começou a vencer” – e referida ao Brasil é 

apresentada como o desencadear de um processo que culminará na vitória.      

Para a revista Veja, a bem sucedida ação do Bope no Rio de Janeiro é 

um acontecimento considerado como um marco em termos de políticas de 

segurança pública e é colocada como um ganho importante e inédito para o 

Brasil.   
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5.1.2. Capas da revista Exame Special Edition in English  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-01 – Exame Special Edition in English, 30/12/2009 
 
 
 
 

!
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E – 01 
 
 

Exame Special Edition in English de 26 dezembro de 2009 destaca, 

em sua capa, o momento favorável que a economia brasileira vivenciava em 

um momento de crise mundial. A situação instável de grandes economias do 

planeta, desencadeada pela bolha imobiliária dos Estados Unidos, em 

dezembro de 2008, impulsionou a migração de investimentos para países 

que oferecessem maior garantia de retorno dos negócios e ambiente 

econômico seguro. É nessa conjuntura que a referida capa se inscreve.  

A imagem desta capa é uma ilustração que mostra, contra um fundo 

azul escuro (representando o espaço), o globo terrestre com sua superfície 

construída como se fosse um mosaico. Nele, a superfície terrestre é 

apresentada com os países em vermelho e verde e a superfície oceânica, em 

azul de dois tons. Na face do globo terrestre presente nesta capa, o Brasil 

surge em destaque, sendo representado uniformemente na cor verde, que, 

além de ser uma das cores nacionais do país, pode significar, segundo 

Santos (2013, p. 80), entre outras possibilidades: esperança, natureza e 

liberdade.   

No título compacto da chamada -“Brazil’s Year”- , escrita com tipos 

brancos, cheios e grandes, destaca-se  a palavra “Brazil, que faz a conexão 

com a imagem apresentada.  

Há dois tipos de participantes: o representado (Brasil destacado na cor 

verde) e o interativo (os leitores da revista). Na constituição da modalidade 

visual, o núcleo da informação pode ser observado na localização tanto do 

elemento não verbal como do verbal, situados no centro do layout da página. 

A seleção cromática salienta o tema Brasil, recorrendo às cores simbólicas 

do país: o verde utilizado no primeiro plano dando destaque ao mapa; o 

branco na chamada principal; o azul empregado tanto no oceano como no 

fundo da capa.  
Diante da crise mundial e na busca de novos países para 

investimentos, a capa retrata o Brasil como o ambiente propício para tal 

realização. O núcleo da informação é destacado tanto no aspecto não-verbal 

quanto no aspecto verbal. O binômio cor-imagem é mais um elemento que 
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destaca o Brasil. O uso da cor verde também pode ser interpretado como 

alusão à esperança e o do azul parece reforçar a ideia de tranquilidade e 

segurança, importantes para investimentos futuros no país. 
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E-02 – Exame Special Edition in English, 30/12/2010 
 

 
 
 

!
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E – 02 

 

A capa E-02, publicada em 30 de dezembro de 2010, destaca o Brasil 

em termos de investimentos e desenvolvimento econômico, ratificando as 

expectativas geradas no ano anterior e confirmando o surgimento de um país 

muito mais importante em termos globais. O mosaico de imagens nela 

apresentado reflete as mais diversas atividades dos setores primário, 

secundário e terciário, que contribuíram para ascensão do país no cenário 

mundial.  

Em relação ao componente não verbal, observam-se, na parte 

esquerda da capa, fotos superpostas num mosaico composto de forma a 

delinear o contorno do litoral do Brasil da região nordeste e sudeste (que, 

desde o período colonial, apresentou maior desenvolvimento demográfico e 

econômico em relação ao interior do país). As fotos revelam aspectos do 

espaço rural e urbano brasileiro, na atualidade, com predominância do 

primeiro. Bastante focadas em atividades econômicas como agricultura, 

mineração, extração de petróleo, construção civil, apresentam brasileiros e 

brasileiras em atividade.  

A ligação entre o componente não verbal e verbal se dá na intersecção 

do fragmento de mapa com a palavra “Brazil”, e da palavra “presente” com a 

atualidade das imagens flagradas pelas fotos. A frase do título da chamada 

desconstrói antigo clichê - Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido - 

e está em intertextualidade com o título do livro, de Stefan Zweig,  Brasil, país 

do futuro!, editado no Brasil,  nos anos 40.    

O conjunto de fotos é ladeado pela chamada “Brazil, the country 
of the present”, destacada com fonte aumentada e negritada e seguida de 

menção aos tópicos abordados nos principais artigos contidos na edição. 

Interessante notar que o último tópico soa como advertência e chamada de 

investidores do exterior “The Chinese are already here”.     

A seleção das fotos para composição de uma parte do mapa do Brasil 

está intrinsecamente relacionada com a palavra “presente” na chamada 

principal e com os tópicos presentes nas chamadas secundárias (a nova 

classe média, o crescimento demográfico, o início da década da 



	   161 

infraestrutura, o poder do consumo feminino, o mercado de ações brasileiro, 

os chineses já estão aqui). Interessante notar que o último tópico “The 

Chinese are already here” soa como alerta e como chamamento de 

investidores de todo o mundo.  

 
5.1.3. O Brasil configurado nas capas de Veja e Exame 

A partir das análises das capas das duas revistas nacionais – Veja e 

Exame - a primeira destinada ao público interno e a segunda a leitores no 

exterior - pode ser observado como o Brasil é configurado pelas respectivas 

editorias.  O quadro 4 apresenta as representações nas capas analisadas 

das revistas nacionais.  

 
 

Veja e Exame: representações do Brasil  
Capa Representação 

V-01 Competidor forte no mercado internacional 
V-02 Competidor resistente à crise internacional (?) 
V-03 Miserável e rico 

V-04 Ensanguentado 
V-05 Corrupto 
V-06 Ameaçado pela crise econômica internacional 

(?) 
V-07 Estagnado economicamente 
V-08 Espaço de mobilidade social 
V-09 Corajoso ou estúpido nas ações internacionais 

(?) 
V-10 Travado pela burocracia e legislação 

ultrapassada 
V-11 Obscurantista (?) 
V-12 Infiltrado pelo terrorismo 

V-13 Esclarecido 
V-14 Esmagado pelos impostos 

V-15 Bem-sucedido nos negócios 
V-16 Imune à crise mundial (? ) 

V-17 Atrasado e desenvolvido 

V-18 Ideal 
V-19 Otimista com a economia 

V-20 Gerador de empregos ( ! ) 
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V-21 Preparado 

V-22 Pobre em propostas de governo 
V-23 Contra o crime 
E-01 Porto seguro para investimentos 
E-02 País do presente 

Quadro 4: Representações do Brasil nas capas de Veja e Exame Special Edition in 
English 

 

Os pontos de interrogação e de exclamação que surgem no quadro 

referem-se a pontos desse tipo utilizados nos textos originais das chamadas 

das capas, alguns já comentados nas análises e podem ser interpretados 

como:  

 

? = dúvida, indagação feita ao leitor 

! = ênfase no que foi dito na chamada 

 
 

Ambos os sinais empregados nas chamadas principais são utilizados 

como uma estratégia de dupla função: a primeira é envolver/ chamar a 

atenção para a reportagem que recebe destaque no interior das páginas da 

revista e a segunda é persuadir/ estimular a leitura do conteúdo da 

reportagem. 
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5.2. Sob a ótica estrangeira  

Seguem-se as capas das duas revistas estrangeiras analisadas.  

5.2.1. Capa da revista Newsweek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N-01- Newsweek, 27/04/2009 
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N - 01 
 

A revista Newsweek de 27 de abril de 2009 aborda a perspicácia de 

uma superpotência expressa em sua chamada principal “Brazil the crafty 

superpower” (Brasil a superpotência astuta). Já considerado um país 

emergente de economia forte e sólida, o Brasil tem referido a ele o adjetivo 

“astuto”, em sua forma feminina, possivelmente referindo-se à liderança e 

influência que a diplomacia brasileira passou a exercer no tratamento de 

questões de relevância mundial, como por exemplo a sua atuação no G20.  

A compreensão da estrutura visual (imagem + chamada principal) 

proposta na capa desta edição é fortemente marcada por inferências 

relacionadas ao contexto político da diplomacia brasileira no período, no qual 

o Brasil teve uma participação ativa e conciliadora em debates abertos e 

construtivos de cúpula em  fóruns internacionais.  

Na análise da N-01, observamos que há apenas um participante que é 

representado em termos do que significa, no caso o Brasil (representado pela 

bandeira do país). Nesse sentido, o significado expresso na seleção da 

bandeira (símbolo representativo de um Estado soberano) para compor a 

estrutura visual torna-se um traço intrínseco ou, ainda, a sua essência.         

Nota-se que a imagem da bandeira não é apresentada em sua totalidade, 

mas há uma focalização do quadrante central, onde é possível visualizar 

parte do losango amarelo e do círculo azul, com a faixa branca e o lema 

nacional: “Ordem e Progresso”, no qual a palavra “ordem” surge inteira e a 

palavra ”progresso”, pela metade.  

 As letras aumentadas nas cores branca (Brasil) e preta (a 

superpotência astuta) utilizadas na chamada principal servem como guia 

complementar para interpretação e indicam que a escolha pode ser  

determinada pelo efeito de sentido pretendido pela mensagem. A cor branca 

pode sugerir paz e sabedoria (SANTOS, 2013, p. 79-80) nas decisões 

influenciadas pelo Brasil e a cor preta pode representar soberania, conferindo 

um peso de autoridade com base no diálogo, características, de longa data, 

da diplomacia brasileira.  Acrescente-se que as cores nacionais americanas 

(vermelho, branco e azul), diluídas pelo título do periódico, faixa da parte 
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inferior da página e bandeira do Brasil, marcam discreta presença, em 

contraponto com a destacada imagem do Brasil.  

 

5.2.2. Capas da revista The Economist  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TE-01- The Economist, 05/10/2002
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TE – 01 
 

A eleição presidencial brasileira de outubro de 2002 ganhou 

notoriedade na mídia desde o momento em que as pesquisas de intenção de 

voto começaram a indicar a possibilidade de, pela primeira vez, um partido de 

esquerda chegar à presidência do país. Após décadas em que a democracia 

brasileira, bem como a de seus vizinhos de continente, foi governada por 

partidos de centro-direita, houve uma grande expectativa de mudanças de 

rumo na direção do país.  

A edição de TE-01, publicada em 05 de outubro de 2002, aborda os 

momentos finais da eleição cujo primeiro turno ocorreu em 06 de outubro  e o 

segundo turno em 27 do mesmo mês do ano em questão.  A estrutura visual 

da capa será analisada sob a perspectiva interacional, na qual o participante 

representado (Lula) é exposto ao participante interativo em termos de 

estratégias de aproximação com o leitor.  

 A imagem de Lula é apresentada na capa como objeto de 

contemplação e fonte de informação, em plano americano (corte pela cintura 

do participante retratado).  É possível, ainda, observar que o participante 

representado está em pose de autoridade, com o seu braço direito  levantado 

e apontando o dedo indicador, gesto que sugere aviso/mudança. No caso da 

estrutura visual apresentada, o ângulo oblíquo confere ao participante 

representado (Lula) um distanciamento em relação ao leitor e uma busca por 

certa imparcialidade por parte do produtor da mensagem. Por se tratar de 

uma imagem fotojornalística o valor de verdade é marcado pela presença do 

participante representado em primeiro plano e o cenário de palanque eleitoral 

desfocado em segundo plano, o que confere maior visibilidade à figura de 

Lula.  No que se refere ao aspecto cromático, observe-se a presença do 

verde-amarelo-azul (ao fundo, no alto e à direita), do azul e do branco, na 

vestimenta de Lula. Tons vermelho-alaranjados também podem ser 

percebidos em segundo plano, à esquerda da imagem do político. A imagem, 

portanto, é marcada pelas cores nacionais e pela cor simbólica das 

esquerdas.  
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A chamada principal “The meaning of Lula - Brazil’s momentous 

election” (O significado de Lula – A importante eleição do Brasil) e a imagem 

do candidato que apresentava maior índice de intenção de votos do 

eleitorado compõem o significado da mensagem, indicando uma possível 

mudança nos rumos políticos do Brasil e sua provável influência na América 

Latina. 
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TE-02- The Economist, 15/08/2009 
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TE -02  
 
 

Durante o ano de 2009, acirrava-se uma questão conflituosa entre 

Estados Unidos, Venezuela e Colômbia. Chávez, presidente da Venezuela, 

ameaçava iniciar uma guerra contra a Colômbia. O motivo seria o fato de o 

país estar incrementando um acordo nos termos do qual concederia 

facilidades em bases militares aos Estados Unidos em troca de ajuda ao 

combate de guerrilhas das Farc e outros narcotraficantes. É nesse contexto 

político do continente americano que a capa se insere.  

A capa de TE-02, publicada em agosto de 2009, reflete esse contexto 

ao questionar o posicionamento do Brasil diante de tal fato. Sob a chamada 

principal “Whose side is Brasil on? / De que lado o Brasil está?”- o produtor 

da mensagem propõe uma reflexão sobre o papel do Brasil em questões 

políticas envolvendo países do continente americano.  

Os participantes presentes na capa são: o representado (Brasil / Lula) 

e o interativo (leitor). Contra um fundo amarelo e sobre um campo verde, Lula 

é representado como um sorridente jogador de futebol, que, de roupa social 

com camisa vermelha, conduz a bola. A imagem do político é apresentada, 

ao mesmo tempo, como objeto de contemplação e fonte de informação. A 

foto do presidente Lula é captada de corpo inteiro ou, ainda, em plano médio 

e o ângulo oblíquo, o que confere um distanciamento em relação ao leitor. 

Tais seleções são propositalmente organizadas, para conferir uma certa 

imparcialidade e demonstram o ponto de vista  do produtor da mensagem. O 

valor da informação é conferido pela chamada principal localizada à 

esquerda, ou seja, a informação já conhecida pelo leitor. No caso, a situação 

de conflito vivenciada no período e que ao mesmo tempo a revista lança uma 

pergunta com o objetivo de incitar o seu leitor. A resposta é depreendida a 

partir da seleção da imagem de Lula, no lado direito do layout da página e 

propositalmente vestido com uma camisa de cor vermelha, aludindo ao apoio 

ao país de governo socialista (Venezuela).   

A cor é um outro modo semiótico que compõe a estrutura visual e lhe 

confere significação. Na capa em questão, o azul (chamada principal), o 

verde (na parte inferior do layout) e o amarelo (no segundo plano) induzem o 
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leitor a fazer uma ligação com a bandeira nacional. Ressaltamos, ainda, que 

o posicionamento de Lula com uma bola e o verde (sob seus pés, fazendo 

alusão aos gramados de estádios de futebol) remetem ao esporte de maior 

notoriedade nacional, o futebol. Na confluência entre verbal e não-verbal, há 

a possibilidade de a leitura da chamada principal ser a seguinte: “De que lado 

o Brasil joga?”, conduzindo para a reflexão de jogos políticos no âmbito 

internacional e a posição do país na conjuntura do continente americano.   
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TE-03- The Economist, 14/11/2009 
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TE- 03 
 

Os anos de 2008 e 2009 foram frutíferos para a política e a economia 

brasileiras. Diante das crises mundiais vivenciadas nos últimos anos, o Brasil 

apresentava um cenário favorável, com destaque para o seu protagonismo 

nos mais diversos campos. Em termos de economia, os ganhos positivos 

desse contexto criaram uma atmosfera confiável que atraía cada vez mais  a 

atenção de investidores estrangeiros.  

A imagem selecionada para compor a capa de TE-03, publicada em 14 

de novembro de 2009, apresenta uma fotomontagem dos cartões postais 

mais conhecidos do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro com a vista do Cristo 

Redentor e ao fundo o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. A quebra de 

expectativa com relação à imagem encontra-se na figura do Cristo Redentor 

representado como um foguete que decola, deixando abaixo a cidade sob 

brumas. É surpreende, ainda, o jogo de palavras utilizado na chamada 

principal “Brazil takes off” (O Brasil decola), apresentada na parte 

superior central e em negrito, caracterizado pelo emprego da metáfora 

decolagem/ascensão.  

Na composição visual em tela, verificamos que o Cristo Redentor, em 

destaque no centro do layout da página, imagem que caracteriza o lugar ao 

qual pertence e/ou denota (Brasil), é apresentado em forma de um foguete. 

Ressaltamos, também, que a própria imagem do Cristo forma o vetor que 

indica ação de decolagem. No que diz respeito ao valor da informação, a 

chamada principal, localizada na parte central superior, em negrito e com 

fonte aumentada, encontra-se em consonância com a imagem, isto é, o Brasil 

decola. Chama-nos a atenção, também, o complemento da chamada 

localizado na parte inferior central da página, escrito em letras maiúsculas, na 

cor vermelha (saliência / destaque, realce) em: “A 14-PAGE SPECIAL REPORT 

ON LATIN AMERICA’S BIG SUCESS STORY” (uma reportagem especial de 14 

páginas sobre o grande sucesso da América Latina).   
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Em conformidade com o contexto no qual o Brasil se insere no período 

de publicação da presente edição, a associação dos modos semióticos revela 

não somente a ascensão do Brasil em termos econômicos, mas também, no 

complemento da chamada principal, ratifica a liderança do país no bloco 

latino- americano, ou mesmo, reporta-se ao Brasil como sinônimo de América 

Latina.  
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TE-04- The Economist, 11/09/2010 
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TE- 04 
 
 

A impactante capa da revista britânica The Economist (TE-04), 

publicada em 11 de setembro de 2010, apresenta o mapa do continente 

americano invertido, com a América do Sul em cima e a América do Norte 

embaixo. Na ocasião, a América Latina vivenciava um período de 

crescimento econômico enquanto várias nações enfrentavam graves crises.  

Em TE-04 os participantes representados se relacionam em termos de 

taxonomia, dessa forma, temos todos os países do continente americano 

identificados no mapa com seus respectivos nomes. Ainda na imagem é 

possível identificar dois participantes destacados (saliência) pelo emprego da 

fonte aumentada utilizada nos nomes dos países em relação aos demais no 

mapa, são eles: Brasil e Estados Unidos.   

Percebemos que a imagem apresentada na referida capa está em 

intertextualidade com a obra intitulada América Invertida (1936), do artista 

uruguaio Joaquín Torres-Garcia. Em livro intitulado Universalismo 

Construtivo, o artista revela seu pensamento sobre sua visão da América 

Latina.   

 
Tenho dito Escola do Sul porque, na realidade, nosso norte é o Sul. 
Não deve haver norte, para nós, senão por oposição ao nosso Sul. 
Por isso agora colocamos o mapa ao contrário, e então já temos uma 
justa ideia de nossa posição, e não como querem no resto do 
mundo47.  

 

 

A seguir, apresentamos a obra América Invertida (cf. Fig. 20), que, 

provavelmente, foi utilizada com fonte de inspiração para a proposta de capa 

da revista The Economist.  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 ARTE MERCOSUR. Joaquín Torres Garcia y La Escuela del Sud. Disponível em: 
http://www.artemercosur.org.uy/artistas/torres/sur.html. Acesso em: 8 de nov. 2013.  
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 Figura 20: América Invertida (1943), Joaquín Torres García 
Fonte: Fonte: http://www.torresgarcia.org.uy/index_1.html. Acesso em: 8 nov. 2013. 
 

 

Em consonância não apenas com a imagem, mas também com o 

pensamento de Torres-Garcia, a chamada principal “Nobody’s backyard 

– The rise of Latin American” (Quintal de ninguém – a ascensão da América 

Latina) correlaciona-se com o mapa das Américas invertido. Durante muito 

tempo uma visão geopolítica apontava os países do hemisfério norte como 

primeiro mundo e os países do hemisfério sul como segundo e terceiro 

mundos. O termo quintal era empregado, normalmente, no caso das 

Américas, em referência às áreas em que os Estados Unidos possuíam uma 

posição de influência hegemônica. O valor da informação pode ser verificado 

no eixo vertical e na inversão do mapa/ valores, com a América Latina 

localizada na parte superior e na parte inferior os Estados Unidos.  

Ao associarmos a chamada principal com a imagem proposta, 

percebemos que a mensagem veiculada aponta para a quebra de um 

paradigma que estávamos acostumados a aceitar como verdade absoluta. A 

inversão das Américas configurada na imagem e ratificada pelo verbal, afirma 
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o potencial político-econômico dos países da América Latina, com destaque 

para a liderança do Brasil nesse contexto.  

 

 

5.2.3. O Brasil configurado nas capas de Newsweek e The Economist 

 

A partir das análises das capas das duas revistas publicadas  no 

exterior, em países de língua inglesa, podemos  observar como o Brasil é 

configurado por suas  editorias. O quadro 5 apresenta as representações 

do Brasil configuradas nas capas das revistas Newsweek e The 

Economist.   
 

 

Newsweek e The Economist: representações do Brasil  

 
Capa Representação 

N-01 Superpoderoso e astuto no cenário político-
econômico mundial 

TE-01 Democrático 

 
TE-02 

Ativo e habilidoso no contexto latino-americano; 

país do futebol; com postura de esquerda 

TE-03 Líder da economia da América Latina 

TE-04 Líder político econômico da América Latina 

 
  Quadro 5: Representações do Brasil – Newsweek e The Economist 
 
 

No próximo capítulo, sintetizaremos o produto da análise efetivada no 

presente capítulo com o exame das capas agrupadas por periódico e em 

ordem cronológica, e projetaremos os resultados da pesquisa para uma 

possível aplicação no ensino de PBE-N. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da análise de nosso 

corpus, formado por capas de revistas que focalizam política e/ou economia 

brasileiras e foram publicadas entre 2001 e 2010. Discutiremos os achados à 

luz da literatura que embasa este estudo, ressaltando os aspectos que, nessa 

pesquisa, se mostraram relevantes para a elaboração de um quadro para 

orientação de professores e autores de livros didáticos de PBE-N 

interessados em elaborar atividades de leitura/produção de textos desse 

gênero.  

As capas sobre política e economia, analisadas no capítulo anterior 

como composições multimodais, instrumentos de interação com o leitor e 

representações de mundo, revelaram tópicos em torno dos quais as 

representações de Brasil nelas configuradas se agruparam. Esses tópicos, 

que nos pareceram potencialmente relevantes para o ensino de PBE-N, 

serão apresentados no início desse capítulo, mostrando-se sua distribuição 

pelos eixos da política e da economia. 

Em seguida, no quadro desses tópicos e dos eixos em que se 

inscrevem - Política e Economia, apresentaremos as representações do 

Brasil veiculadas, sob a ótica brasileira e estrangeira, nas capas analisadas.   

Finalmente, levando em conta a análise exploratória dos textos 

multimodais das capas de revistas de nosso corpus, apresentaremos 

algumas diretrizes para professores e autores de materiais didáticos que 

desejem elaborar atividades para o ensino de leitura e produção de textos 

para aprendizes da área de PBE-N.  

 

6.1. Veja: eixos temáticos, tópicos e representações  
 
No grupo de análise constituído a partir da revista Veja, que reuniu 23 

capas inscritas nos eixos temáticos de política e economia, 13 relacionavam-
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se à política e 10 à economia	  48. A partir da observação desses dois grandes 

eixos, revelaram-se diversos tópicos abrangentes e relevantes para 

aprendizes da área de PBE-N, pois focalizam representações do Brasil 

inscritas no quadro de sua área de interesse e atividade.   

Apresentamos, em seguida, esses tópicos, mostrando sua distribuição 

pelos eixos político e econômico e as representações do Brasil presentes nas 

capas relacionadas a cada um. 

 

6.1.1. Veja: tópicos do eixo político e representações do Brasil 
 
Nas capas de Veja inscritas no eixo político, depreendemos cinco 

tópicos: Política partidária, Política de segurança, Escândalos políticos, 

Relações internacionais, Política social.      

O quadro que se segue sintetiza esses achados, mostrando a 

distribuição desses tópicos pelas capas de Veja:  

 

Veja: eixo político 
Tópicos Distribuição das capas Total 

Política partidária V-11 V-13 V-14 V-18 V-21 V-22 6 
Política de segurança V-04 V-23     2 
Escândalos políticos V-05 V-12     2 

Relações internacionais V-01 V-09     2 
Política social V-03      1 

TOTAL 13 

Quadro 6:  Tópicos presentes nas capas de Veja inscritas no eixo político   

 
Pode ser observado, no quadro acima, um predomínio de capas de 

Veja sobre o tópico Política partidária.   

O quadro abaixo retoma o anterior, especificando, no interior de cada 

tópico do eixo político, as representações de Brasil encontradas nas capas 

nele inscritas. Os sinais de interrogação e exclamação que, entre parênteses, 

foram transcritos neste e em outros quadros subsequentes, faziam parte dos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Em alguns casos a decisão sobre a inclusão em um eixo ou outro foi complexa, pois 
alguns aspectos do texto (verbal e/ou não verbal) remetiam também ao grupo em que a capa 
não foi incluída.	  
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textos originais das chamadas das capas e foram conservados no texto por 

nós elaborado para os quadros por acrescentarem sentidos à mensagem.   

 

Veja: eixo político  
Tópicos Capas e representações do Brasil   

 
 
Política 

partidária 

V-11 
 

Brasil; 
obscurantista 

(?) 
 

V-13 
 

Brasil: 
esclarecido 

V-14 
 

Brasil: 
esmagado 

pelos 
impostos 

V-18 
 

Brasil: 
ideal 

V-21 
 

Brasil: 
preparado 

V-22 
 

Brasil: 
pobre em 
propostas 

de 
governo 

 
Política de 
segurança 

V-04 
Brasil: 

ensanguentado 

V-23 
Brasil: contra o 

crime 

    

 
 

Escândalos 
políticos 

V-05 
 

Brasil: corrupto 

V-12 
 

Brasil: 
infiltrado pelo 

terrorismo 

    

 
 
 

Relações 
internacionais 

V-01 
 

Brasil: competidor 
forte no mercado 

internacional 

V-09 
 

Brasil: corajoso 
ou estúpido nas 

ações 
internacionais 

(?) 
 

    

 
 

Política social 

V-03 
 

Brasil: miserável 
e rico 

     

Quadro 7:  Tópicos e representações do Brasil das capas de Veja sobre 
política 

 

 

O tópico Política partidária é bem marcado nas capas de Veja em V-

13, V-21 por forte viés ideológico. Políticos do PSDB, partido da oposição  

são apresentados de forma sempre positiva, em fotografias de plano 

americano e frontal, o que promove um envolvimento direto com o leitor. As 

chamadas principais dão destaque às contribuições políticas do partido 

anteriormente citado para o Brasil. Nas capas V-11 e V-14, há severas 

restrições ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao Estado brasileiro. Para a 

V-11 vale ressaltar a emblemática capa com uma contundente crítica ao PT 

que ocupava o governo federal na época. A revista Veja, valendo-se de seu 
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poder de influência e de sua grande abrangência midiática, na V-18 

apresenta 40 propostas para o Brasil (resultantes de debates promovidos em 

seminário organizado pela publicação). Essas propostas são seguidas, em V-

22, por uma crítica ferrenha à ausência de propostas eficientes dos partidos 

em geral para a solução de questões essenciais da atualidade brasileira.  

Em síntese, nas capas inscritas no tópico Política partidária, as mais 

numerosas no eixo político, a editoria de Veja representa positivamente o 

partido de oposição (fotos sorridentes e em close de ex-presidente e de 

candidato à presidência, associadas a textos que os caracterizam, 

respectivamente, como um homem inteligente e um homem preparado) e 

mostra muito negativamente o partido do governo (apresentado como 

obscurantista e favorável a impostos massacrantes). Em sua visão, as 

propostas dos candidatos à presidência, tanto da situação quanto da 

oposição, não são consistentes e o Brasil não marcha para o país ideal 

pensado por especialistas de diversas áreas que participaram do seminário 

organizado por Veja.      

Em relação ao tópico Política de segurança, o Brasil é apresentado em 

duas vertentes: a que denuncia a violência que assola o país (V-04, 

publicada em 2002) e a que já mostra um início de soluções producentes (V-

23, publicada em 2010). Em um arco de oito anos, a representação do Brasil, 

em termos de segurança pública, passou de negativa (com exemplos de 

fatos ocorridos em São Paulo) à positiva (com exemplos de fatos ocorridos 

no do Rio de Janeiro, cidade símbolo de Brasil). 

As capas V-05 e V-12 foram arroladas no tópico Escândalos políticos, 
com imagens que exibem a corrupção na política brasileira, destacando-a 

como uma das grandes mazelas do país. V-12 detêm-se nas relações entre 

políticos do partido do governo e a narcoguerrilha colombiana, enquanto V-05 

revela, a partir de fato ocorrido com governadora de um estado brasileiro 

(que não era do partido do governo) que, por vezes, a corrupção pode ser 

descoberta e isso ter alguma consequência negativa para os corruptos. Ou 

seja, apesar da corrupção, o Brasil ainda pode ter salvação.    

No que diz respeito às Relações internacionais, as capas V-01 e V-09 

retratam as decisões diplomáticas brasileiras referentes a aspectos 

econômicos Brasil x Canadá e Brasil x EUA. No âmbito político, o 
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posicionamento brasileiro frente a duas grandes potências econômicas do 

hemisfério norte reforça a representação de nação preparada para se 

posicionar em termos de política exterior.  

No que se refere ao tópico Política social, a capa V-03 destaca a 

miséria como um grande desafio do Brasil, considerando um contrassenso 

que um país com situação econômica sólida não tenha ainda resolvido esse 

problema. O Brasil está representado nessa capa como um país de grandes 

disparidades.  

 

6.1.2. Veja: tópicos do eixo econômico e representações do Brasil  
 
Passando às 10 capas de Veja inscritas no eixo econômico, de sua 

análise depreendemos quatro tópicos: Ascensão econômica, Relações 

comerciais; Impasses para o desenvolvimento; Desaceleração econômica, 

cuja distribuição é mostrada no quadro que se segue:    

 

Veja: eixo econômico  
Tópicos   Distribuição das capas  Total 

Ascensão 
econômica 

V-08 

 

V-15 V-16 V-19 V-20 5 

Relações 
comerciais 

V-02 

 

V-06    2 

Impasses para o 
desenvolvimento 

V-10 V-17    2 

Desaceleração 
econômica 

V-07     1 

TOTAL 10 

Quadro 8:  Tópicos presentes nas capas de Veja inscritas no eixo 
econômico 
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No quadro acima, pode ser observado, nas capas de Veja inscritas no 

eixo econômico, um maior número referente ao tópico Ascensão econômica. 

O quadro 9 retoma o anterior, especificando, no interior de cada tópico 

do eixo econômico as representações de Brasil encontradas nas capas de 

Veja a ele relacionadas.   

 

Veja: eixo econômico  
Tópicos   Capas e representações do Brasil     

 
Ascensão 
econômica 

 
V-08 

 
Brasil: espaço 
de mobilidade 

social 
 

 
V-15 

 
Brasil: bem-

sucedido nos 
negócios 

 

 
V-16 

Brasil: 
imune 
à crise 

mundial 
( ? ) 

 

 
V-19 

Brasil: 
otimista 
com a 

economia 

 
V-20 

 
Brasil:gerador 
de empregos 

( ! ) 
 

 
Relações 

comerciais 

 
V-02 

 
Brasil: 

competidor 
resistente à crise 
internacional (?) 

 

 
V-06 

 
Brasil : 

ameaçado pela 
crise econômica 
internacional (?) 

   

 
Impasses para o 
desenvolvimento 

 
V-10 

 
Brasil: travado 
pela burocracia 

e legislação 
ultrapassada 

 

 
V-17 

Brasil: 
simultaneamente 

atrasado e 
desenvolvido 

   

 
Desaceleração 

econômica 

 
V-07 

 
Brasil: 

estagnado 
economicamente 

 

    

 
Quadro 9:  Tópicos e representações nas capas de Veja sobre economia  
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No tópico Ascensão econômica, que abarca o maior número de capas 

do eixo econômico, o conjunto formado por V-08, V-15, V-16, V-19, V-20 

mostra a constante ascensão nessa área vivenciada pelo Brasil na primeira 

década do século XXI, resultando em uma representação do país como 

potência mundial economicamente bem sucedida, otimista, resistente à crise 

externa, geradora de empregos e de mobilidade econômica e social.   

No que se refere às Relações comerciais, V-02 e V-06, 

contextualizadas em um período de recessão mundial, focalizam as relações 

econômicas entre Brasil, EUA e Argentina. Ao trazer a questão da crise que 

alarmava diversos países entre 2001-2002, a revista Veja tende a um viés 

que mostra o Brasil como um competidor que observa atentamente essa 

conjuntura.  

O tópico Impasses para o desenvolvimento abarca as capas V-10 e V-

17, que representam o Brasil como um país de contrastes -  com uma parte 

inscrita no 1º mundo e outra, no 3º. A representação aqui é de um país em 

processo de desenvolvimento, porém travado pela burocracia, legislação 

ultrapassada e políticas e ações ineficazes para áreas básicas para o 

desenvolvimento.     

Quanto ao tópico Desaceleração econômica, a capa V-07, nele 

inscrita, representa o país como estagnado momentaneamente no cenário 

econômico mundial,  mas destaca que essa situação crítica, dentro de algum 

tempo, pode ser revertida.  

 
6.2. Exame Special Edition in English: eixos temáticos, tópicos e 

representações  
 
 
Na perspectiva brasileira apresentada ao estrangeiro, as edições da 

revista Exame Special Edition in English, publicadas, respectivamente, em 

2009 e 2010, destacam o excepcional desempenho econômico do Brasil no 

período.   

Em consonância com a linha editorial e o público-alvo, a publicação 

detêm o seu olhar sobre o tópico Aspectos econômicos, especialmente, nos 

últimos anos da primeira década do século XXI.  
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Exame: eixo econômico  

Tópico   Distribuição das capas  Total 

Aspectos 
econômicos 

E-01 

Brasil: porto seguro 

E-02 

Brasil: país do presente 

2 

Quadro 10: Tópicos e representações presentes nas capas de Exame 
inscritas no eixo econômico   

 

 

As capas das edições especiais mostram explicitamente o Brasil como 

já possuindo o poder de atrair e fazer frutificar investimentos. Na capa E-01, a 

chamada principal destaca que investir no país é o grande negócio do 

momento e a imagem do globo terrestre mostra o Brasil em destaque no 

continente americano.  Já na capa da E-02, a chamada principal estabelece 

um contraponto com a expressão Brasil o país do futuro, tão veiculada 

durante o século XX. A atualização dessa expressão para “Brazil, the country 

of the present” (Brasil, o país do presente) é comprovada nas imagens que 

exibem uma variedade de atividades econômicas que vêm impulsionando 

economia do país na primeira década desse século.  

Ao propor uma edição especial em inglês contendo uma seleção de 

matérias que destaca o desempenho brasileiro no cenário                         

político-econômico, a revista revela suas intenções e, certamente, busca 

exercer um poder de influenciar investidores a optar, em seus negócios, pelo 

Brasil. Em termos ideológicos, a configuração das capas contribui para 

configurar uma representação do Brasil como um porto seguro e um espaço 

que oferece um promissor retorno de investimentos.  
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6.3. Veja e Exame: representações do Brasil configuradas sob a 
ótica brasileira   

 
Segundo Tavares e Schwaab (2013, p. 104), “as revistas não são 

apenas produções gráficas e textuais dotadas de significados implícitos e 

explícitos, mas também representações que permitem ler uma realidade 

específica de uma sociedade”. Nelas, a configuração de acontecimentos em 

textos dá a ver valores que dizem não só de uma sociedade, mas também da 

instituição que os representa.     

Sob o olhar de suas editorias, as capas de edições de revistas 

brasileiras analisadas contemplam sobretudo aspectos políticos, e mais 

especificamente de política partidária, deixando entrever uma postura 

alinhada com o centro. O país é representado como inscrito em um quadro 

de corrupção, violência e grandes disparidades sociais e econômicas, que se 

tenta superar. O aspecto econômico também se projeta nessas 

representações, que configuram um Brasil fortalecido para se posicionar 

econômica e politicamente no cenário internacional, mas ainda vulnerável e 

com momentos de desaceleração. Na configuração das capas, pode-se 

entrever também a representação de um país otimista, gerador de empregos 

e de mobilidade social, atrativo para investimentos estrangeiros, porém 

travado pela burocracia, legislação ultrapassada e ineficácia das políticas e 

ações relativas a áreas básicas para o desenvolvimento.     

Na articulação de imagem e palavra, o Brasil é configurado nas capas 

de Veja e Exame com duas faces: uma positiva, contemporânea, projetada 

para o futuro, e outra negativa, antiga, com raízes profundas e difíceis de 

serem arrancadas.    

A face negativa do país é, bastante representada em Veja, devido à 

própria missão editorial (objetivo, público leitor e conteúdo) da revista, que, 

segundo Civita (2012), consiste em “insistir na necessidade de consertar, 

reformular, repensar e reformar o Brasil”, podendo ser exemplificada com a 

fotografia da capa V-03, que fala por si. Já a face positiva, aquela 

predominante em Exame, também em sintonia com sua missão editorial 

(levar informação sobre o Brasil a empresas do exterior), é bem visível na 
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capa E-02, cuja chamada “Brazil, the country of the present” (Brazil, país do 

presente), em intertextualidade com “Brasil: país do futuro” representa o 

Brasil em um quadro contemporâneo, atraente e promissor.  Nessa capa, 

desconstrói-se a imagem do país expectante e pouco ativo em relação à 

construção de seu futuro e mantém-se a representação de otimismo, 

dinamismo, oportunidades de trabalho em busca de dias melhores, 

semelhante àquela registrada por Júdice (2007) em material didático de PLE 

editado no Brasil nos anos 40.     

Na construção das representações do Brasil pelas editorias de Veja e 

Exame nas capas analisadas, a imagem tem muita força, como era de se 

esperar na composição desse gênero, apresentando-se em fotografias, 

ilustrações e fotomontagens, com distribuição numérica equilibrada pelos três 

grupos. Nas imagens, é significativa a presença de símbolos (bandeira, 

moeda, mapa, presidente) e cores nacionais. Outros componentes simbólicos 

também estão presentes, representando o Brasil (o canarinho49, em V-09) ou 

situações enfrentadas pelo país (tempestade; mar revolto = crise econômica, 

respectivamente em V-02 e V-16). Os textos das chamadas também 

contribuem para a construção do sentido global, ancorando palavra à 

imagem, mantendo o tópico focalizado, mobilizando seleção lexical e 

estruturas frasais de impacto e jogando fortemente com recursos tipográficos 

(cor, tipos e corpo dos caracteres). O texto verbal só é central na construção 

das representações de Brasil em três capas de Veja (V-04,V-10,V-22).   

Na construção dos textos multimodais das capas das revistas 

brasileiras, a pontuação (às vezes como parte da ilustração) foi importante 

recurso de atribuição de sentido, com pontos de interrogação, exclamação e 

dois pontos arrematando sete das 23 chamadas analisadas nesse grupo. A 

mobilização desse recurso não só contribui para a criação de sentidos, mas 

também tem repercussão importante na interação com o leitor. Os pontos de 

interrogação, em número de cinco, nos textos multimodais das capas 

analisadas, colaboram para reforçar questionamentos em relação à 

resistência do país frente à crise internacional; no que diz respeito à sensatez 

do governo em tomadas de decisão na política internacional; e ainda no que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Antigo símbolo da seleção brasileira, chamada por muitos de “seleção canarinho” devido 
ao amarelo de sua camisa.	  	  
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se refere à inteligência de propostas governamentais para o campo 

educacional e cultural. O ponto de exclamação, presente em uma chamada, 

incentiva o leitor a se posicionar diante das oportunidades de emprego 

criadas pela ascensão econômica do país. Já os dois pontos (em V-22), 

criam expectativas vãs para algo que depois é negado ao leitor/brasileiro.  

6.4. Newsweek  e The Economist: eixos temáticos, tópicos e 
representações   

Do total de cinco capas referentes ao Brasil provenientes das duas 

publicações estrangeiras em foco, que foram reunidas em nosso corpus de 

análise, quatro abordaram questões de política e uma, a questão da 

economia. Desse conjunto foi possível depreender os seguintes tópicos:   

 

Newsweek e The Economist:  
eixos, tópicos e representações 

Eixo político 

Tópico Distribuição das capas Nº 

 
 

Relações 
internacionais 

N-01 

Brasil;superpoderoso 
e astuto 

TE-02 

Brasil: ativo 
e habilidoso 
no contexto 

latino 
americano/ 

alinhado 
com a 

esquerda 

 

TE-04 

Brasil: 
líder 

político e 
econômico 

na 
América 
Latina 

3 

Política 
partidária 

TE-01 

Brasil: democrático  

  1 

Subtotal 4 
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Eixo econômico  

Tópico Distribuição das capas Nº 

Ascensão 
econômica 

TE-03 

Brasil: líder na economia latino-americana 

1 

Subtotal 1 

TOTAL 5 

Quadro 11: Eixos, tópicos e representações do Brasil nas capas de 
Newsweek e The Economist  

 

6.4.1. Newsweek e The Economist: tópicos do eixo político   

Em termos do tópico do eixo político - Relações internacionais,  o que 

agrega mais representações no grupo das revistas estrangeiras,  as capas N-

01, TE-02 e TE-04 mostram o Brasil em diversas situações relacionadas a 

questões internacionais. Em N-01, isso é explicitado na chamada “Brasil a 

superpotência astuta”. Para a revista Newsweek, o país já é uma grande 

referência econômica e isso lhe dá poder político. A política é relacionada, 

nesse caso, ao termo “astuta” que, no âmbito internacional e dada a 

conjuntura da época de publicação da edição, mostrava a 

perspicácia/habilidade do Brasil nas relações diplomáticas. As duas capas 

publicadas, respectivamente, em 2009 e 2010, pela The Economist (TE-02 e 

TE-04) revelam o peso do Brasil em decisões internacionais e como liderança 

na América Latina. Essa publicação, em TE-02, representa o Brasil com uma 

visão político-ideológica pró-socialista, claramente representada na cor do 

traje de Lula e joga com ao estereótipo de país do futebol no qual o 

presidente era um jogador habilidoso. A capa (TE-04), de edição de 2010, por 

sua vez, sinaliza a existência de duas grandes lideranças nas Américas 

(Brasil e EUA) e o caráter de independência política e econômica dos países 

latino-americanos, ao propor a inversão do mapa do continente americano, 

reforçando e afirmando que “Ninguém é mais quintal”.  
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No que diz respeito ao tópico Política partidária, a TE-01, publicada em 

5 de outubro de 2002, retrata o  momento eleitoral do país, com a seguinte  

chamada principal: “O significado de Lula – a importante eleição do Brasil”. 

Cabe destacar que tal escolha não é desprovida de intenções ideológicas, já 

que o primeiro turno das eleições ocorreu no dia 6 de outubro do mesmo ano 

da publicação. A maneira como o candidato Lula é representado, a partir da 

seleção de uma foto jornalística, discursando em um comício, em posição de 

altivez, mas mostrado em plano médio e ângulo oblíquo,  revela o ponto de 

vista dos produtores da capa, que tendem a uma postura de observadores 

imparciais e destacam o momento de democracia plena.   

 

6.4.2. Newsweek e The Economist : tópico do eixo econômico 

 
No tocante ao tópico Ascensão econômica, The Economist apresenta 

em TE-03 uma imagem impactante de Brasil. Para ressaltar o excelente 

crescimento econômico desfrutado pelo país, especialmente durante as 

crises mundiais vivenciadas na primeira década do século, a revista mostra o 

Cristo Redentor em forma de foguete. O Brasil é representado como uma 

potência econômica em ascensão e, ainda, como um país importante no 

contexto político-econômico-ideológico latino americano.  

No decorrer da primeira década do século XXI, as revistas 

estrangeiras Newsweek e The Economist deram destaque ao Brasil 

apresentando o país em suas capas. Os temas relacionados à política e à 

economia brasileiras foram abordados em suas edições, com ênfase no ano 

de 2009, período de maior recorrência de capas desse tipo.  

Desde a segunda metade da década de 1990, com a estabilização da 

economia a partir da implementação do Plano Real (1994), o Brasil veio 

conquistando cada vez mais confiabilidade e atraindo interesse de 

investimentos estrangeiros, o que culminou na visibilidade do país na âmbito 

internacional. O olhar para temas relativas ao Brasil nas capas estrangeiras 

analisadas em nosso estudo, revela o interesse das publicações estrangeiras 

e de seus leitores por um país que ganhou notoriedade no cenário mundial 

na primeira década do século XXI.  
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6.5 Newsweek e The Economist: representações do Brasil 
configuradas sob a ótica estrangeira   

Os fenômenos de representação social são, por natureza, difusos, 

fugidios, multifacetados, em constante movimento e presentes em inúmeras 

instâncias da interação social. Nas capas de revista, podem ser observados, 

conforme lembram Tavares e Schwaab (2013, p. 93), nos “recortes da 

realidade feitos pelas escolhas da instituição jornalística a partir daquilo que 

ela espera que agradará seus leitores”.   

As capas das duas revistas estrangeiras analisadas representam o 

Brasil sobretudo no eixo político (no plano das relações internacionais), 

porém em interseção com o eixo econômico.   
Na ótica de suas editorias, o Brasil é configurado nessas publicações 

como ator poderoso, astuto, habilidoso e independente no jogo das relações 

internacionais, como líder latino-americano em ascensão com visão político-

ideológica de tendência socialista e perfil democrático. Essas dúvidas 

características parecem suscitar dúvidas e/ou merecer reflexão em uma capa 

(TE-02), que contém, na chamada, a seguinte pergunta: “ Whose side is 

Brazil on?”(De que lado está o Brasil?), arrematada por um ponto de 

interrogação.      

Acrescente-se que, no quadro das relações internacionais, o Brasil, 

inserido no bloco dos países sul americanos, onde “Ninguém é mais quintal” 

de ninguém, é representado como uma das duas grandes lideranças nas 

Américas (a outra seria representada pelos EUA). No que diz respeito ao eixo 

econômico, mais especificamente ao tópico ascensão econômica, o Brasil é 

apresentado como um país cuja economia cresce juntamente com seu poder 

político,  constituindo uma  força propulsora da América Latina. Nas palavras 

da editoria de The Economist, “a economia é um ponto de vista fantástico 

para se ver o mundo” (MICKLETHWAIT (2010) e o foco nos números e fatos 

dá muito mais força aos argumentos.      

As representações do Brasil sob a ótica das editorias estrangeiras são 

positivas e criativas, como ocorre, por exemplo, na desconstrução do 

estereótipo “Brasil: país do futebol” e na criação de uma nova imagem com 
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alusão à mesma característica do país, porém em um outro quadro, dinâmico 

e contemporâneo (capa TE-02, com Lula conduzindo habilmente a bola no 

campo, que pode ser interpretado como o das relações internacionais). 

Também vemos como desconstrução de outra imagem clichê de Brasil – a 

vista aérea do Rio de Janeiro, como espaço plácido, de natureza exuberante 

e praias ensolaradas - a recriação dessa paisagem em outro quadro, também 

mais dinâmico e atual (capa TE-03, com o Cristo Redentor, imagem simbólica 

da cidade e do país, decolando a partir da clássica paisagem do Rio de 

Janeiro, com o Pão de Açúcar e o Corcovado).   

 O estereótipo de país do futebol e os clichês relativos a espaço de 

belas paisagens e praias e ao Rio de Janeiro como cidade ícone do Brasil, 

conforme encontrados nas amostras da mídia de entretenimento estrangeiras 

abordadas no capítulo 3 deste texto, em estudos sobre materiais didáticos de 

PLE editados no exterior (Sanson, 2011; Júdice, 2013) e em pesquisas sobre 

depoimentos de estudantes estrangeiros (Lima, 2008), surgem  

desconstruídos nas capas de revistas estrangeiras pesquisadas, em função 

de as editorias dessas revistas recortarem um Brasil  atual à feição e medida 

de seus leitores.    

Os componentes não-verbais (fotografias, ilustrações e 

fotomontagens) criam sentidos para os textos das capas das revistas 

estrangeiras analisadas, mobilizando símbolos nacionais brasileiros 

(bandeira, presidente), desconstruindo antigas representações do Brasil e as 

reconfigurando, no contexto político e econômico atual.  Nas capas das 

revistas estrangeiras analisadas, os textos verbais das chamadas contribuem 

para a criação de sentido, ancorando-se às imagens. Ressalte-se que, em 

um dos cinco textos de capa analisados nesse grupo (TE-02), o uso do ponto 

de interrogação também tem papel relevante na interação com o leitor.    

 

6.6. Aplicação pedagógica da pesquisa 
   
As capas de revistas nacionais e estrangeiras analisadas representam 

o mundo - e no caso específico desta tese, o Brasil- segundo as óticas de 

suas editorias, sintonizadas com as expectativas de seu público-alvo. Nas 
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capas, cada revista fez circular seu discurso, porém todas compartilharam as 

atuais formas de configuração de sentidos em textos multimodais.   

Esta pesquisa nos deu elementos para endossar a afirmação de 

Antunes e Vaz (2006, p. 47), que as capas de revista constituem dispositivos 

de comunicação que articulam: a) uma forma específica de manifestação 

material dos discursos e de formatação de textos; b) um processo de 

produção de significação e de estruturação de sentidos; c) um modo de 

modelar e ordenar os processos de interação; d) um procedimento de 

transmissão e difusão de materiais significantes.   

Acreditando como Tavares e Schwaab (2013, p. 232), que “a capa faz 

pensar nas interações comunicativas que instaura, nas conversas que pode 

provocar acerca das temáticas e dos acontecimentos que traz estampados“, 

desenvolvemos, a partir dos achados deste estudo, uma relação de tópicos e 

uma proposta de guia destinada a professores de PBE-N interessados na 

elaboração de atividades de leitura/produção de textos, a partir do gênero 

capa de revista.  

 
6.6.1. Tópicos para materiais de ensino complementares  
 

Observadas as capas de revistas de informação e negócios 

pesquisadas, no quadro dos grandes eixos temáticos em que se inscreviam - 

política e economia - afloraram os tópicos abaixo relacionados, que nos 

parecem relevantes para a seleção de textos (de capa e reportagens) 

destinados à elaboração de atividades complementares de leitura e produção 

de textos para aprendizes da área de PBE-N.  

 
Tópicos para seleção de textos de partida potencialmente interessantes 
para o ensino de PBE-N 
 

1. Temas políticos 

Relações internacionais 

Política partidária 

Política de segurança 

Políticas sociais 
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Escândalos políticos 

 

2. Temas econômicos   

Ascensão econômica 

Desaceleração econômica 

Impasses para o desenvolvimento 

Relações comerciais 

 

Sobre os tópicos que afloraram ao longo da pesquisa das capas de 

revistas, fazemos algumas constatações e projeções:  

 

§ Nesta pesquisa, com o corpus referente ao período em questão, os 

tópicos que afloraram foram os acima especificados, porém em outro 

período, podem ser diferentes, dependendo do contexto. 

 

• Sabendo que os textos do domínio jornalístico têm vida fugaz e que os 

materiais didáticos convencionais, mesmo constantemente atualizados 

pelas editoras, precisam ter uma durabilidade mínima, entendemos 

que as capas e reportagens selecionadas no quadro desses tópicos 

têm um “prazo de validade”, não devendo ser usadas em materiais 

tradicionais e se prestando sobretudo à utilização em materiais 

complementares. Isso é condizente com nossa visão de constante 

necessidade de renovação dos materiais de ensino.   

 

• Nesses materiais complementares elaborados pelo professor, não 

deve haver apenas textos que se incluam nos tópicos que 

relacionamos,  pois o leque de interesses de cada aprendiz vai muito 

além de seus horizontes profissionais.  

 

• Usando-se capas de revista de informação e negócios sobre os 

tópicos em questão como textos de partida, instaura-se, na aula de 

PBE-N, uma situação de interação mais simétrica, pois o aluno é o 
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interlocutor mais informado. Para alguns aprendizes, contudo, tratar de 

temas que fazem falar de assuntos de trabalho e se manifestar sobre 

economia e política do país de seu interlocutor, o professor brasileiro, 

pode implicar constrangimento, sobretudo quando as representações 

são fortemente negativas.    

 

6.6.2. Guia para abordagem multimodal do gênero capa de revista 
 
 

Inúmeras são as possibilidades de propostas a serem desenvolvidas a 

partir da utilização das capas de revistas no ensino de PBE-N. Cabe 

ressaltar, no entanto, que o reconhecimento das características que 

compõem esse gênero e sua função sociocomunicativa são fundamentais 

para o professor que com ele vai trabalhar. Só tendo pleno conhecimento 

dessas características o professor vai poder guiar o aluno em sua leitura, na 

língua-alvo, de aspectos da realidade a ela vinculada, o que terá implicações 

na construção de representações do Brasil por esse aluno.  

Dentre os aspectos positivos que podemos destacar no emprego 

desse gênero multimodal em aulas de PBE-N, destacamos:   

§ A capa de revista de informação e negócios é um material de fácil 
acesso e de potencial interesse para os aprendizes de PBE-N, uma 
vez que pode ser adquirido com facilidade e apresenta temática 
contemporânea sobre política e economia articulada com sua área de 
atividade; 

§ permite uma interação mais distensa e simétrica entre o aprendiz e o 
professor, pois o aluno conhece os temas dos textos das capas mais 
profundamente que seu mestre;    

§ dada a sua constituição não linear, com forte presença da imagem e 
textos concisos, adequa-se à escassez de tempo dos aprendizes da 
área de negócios, é permeável à leitura e pode ser explorada para 
atividades desde o nível básico ao avançado;   
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§ pode ser utilizada em articulação com a reportagem de capa no 
desenvolvimento de atividades de leitura/produção de textos 
diversificadas;   

§ propicia o desenvolvimento de habilidades integradas (compreensão 
leitora e produção oral  ou compreensão leitora e produção escrita).  

 
No caso do PBE-N, conforme vimos na introdução desta tese, os 

profissionais que militam nesse campo de ensino se deparam com a limitação 

de publicações específicas para o atendimento de uma demanda que vem 

crescendo a cada ano. Em consequência disso, professores são 

constantemente levados a suprir lacunas que esses materiais apresentam, e 

a capa de revista pode surgir como uma boa alternativa de texto em 

atividades de leitura e produção oral e escrita.  

A seguir propomos um guia de orientação para elaboração de 

propostas de leitura do gênero capa de revista, tendo como base os achados 

específicos desta pesquisa. Ressaltamos que, em linhas gerais, o guia pode 

extrapolar a área de ensino PBE-N, se o professor atentar para as 

características básicas de seus aprendizes e das revistas das quais retirar as 

capas que pretende trabalhar em aula.    

Numa leitura exploratória de capa de revista, em primeiro lugar, o 

professor deve estar informado sobre a missão editorial da revista, ou seja, 

seu objetivo, público-alvo e conteúdos, para poder escolher um material 

sintonizado com as necessidades e interesses de seus alunos. 

De posse do exemplar da revista cuja capa vai servir de texto de partida 

para atividade de  leitura/produção,  observar  o  fato  representado  na  capa,  

fazendo sua contextualização e identificando a temática da capa e o período 

de publicação. Observar a permeabilidade linguística e cultural do texto para 

o leitor pretendido.  A imagem e o(s) texto(s) da(s) chamada(s) devem ser 

examinados no quadro geral da capa, observando-se no seu layout, a  
disposição dos elementos constituintes do gênero (logomarca; dados da 

edição). Atentar, considerando a capa como um todo, para os elementos 

imagéticos e verbais salientes que contribuem para a criação de sentido para 

ela. Na imagem, seja fotográfica, de ilustração ou criada pela conjugação dos 
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dois meios, estudar os componentes relevantes para a construção do texto. 

No texto verbal, verificar os recursos mobilizados para tecê-lo (desde os 

tipográficos até os linguísticos) e refletir sobre sua articulação com a imagem.  

Arrematando, examinar os modos semióticos utilizados para criar conexão 

entre o verbal e o não-verbal no layout da capa e, a partir da associação do 

aspecto verbal e do não-verbal, problematizar as representações de Brasil 

veiculadas nas capas.  

É de extrema importância estudar ainda o potencial da qualidade da 

interação que o texto da capa pode promover com o leitor, ou seja, que 

oportunidades pode oferecer para que ele, a partir de sua perspectiva 

pessoal e cultural (implicando representações sociais, estereótipos etc.) 

configure seu discurso num texto da língua-alvo, mobilizando seus 

conhecimentos textuais, linguísticos, e enciclopédicos. 

 
GUIA PARA LEITURA DO GÊNERO CAPA DE REVISTA (DE INFORMAÇÃO E 
NEGÓCIOS) 

	  
	  

Imagem (fotografias, fotomontagens e ilustrações) 50 
 

Componentes 
 

Aspectos da composição   
Ênfase na 

interação com 
o leitor 

 
Posição na capa 

 

Central  

Marginal 

 
Dimensão 

 

Em relação à capa  
Apelo visual 

Em relação aos demais participantes 
representados e ao texto 

 
Superposição 

 

À outra imagem  

A texto 

 
Fundo 

Elementos representados em 
segundo plano 

 

Cor 
Foco 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Fotografias entendidas como representações de pessoas, objetos, ações, num espaço/ 
tempo - tomadas em pose ou flagrante. Ilustrações, como representações de objeto real ou 
imaginário feitas por desenhistas. Fotomontagens, como mescla das duas modalidades 
anteriores. 
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Participantes 

Humanos 
 

Expressão facial, postura corporal, 
vestimenta, cor, movimento, ângulo 
da tomada, plano, foco, brilho  

Olhar, expressão 
e postura 

corporal do 
participante 

Participantes 
Não humanos 

Cor, posição, forma, movimento, 
ângulo da tomada, plano, foco, brilho 

 

Espaço Interno  
Externo 
Real/Irreal 

Tempo Datação da imagem por algum 
componente visual  

 

 
Visões 

Pré-formadas 

Símbolos Apelo ao 
conhecimento de 

imagens 
compartilhado 

Estereótipos 

Intertextualidade c/outras imagens   

 
	  

	  
GUIA PARA LEITURA DO GÊNERO CAPA DE REVISTA (DE INFORMAÇÃO E 
NEGÓCIOS) 
 

 Texto Escrito - chamada principal e complemento  
 

Componentes 
 

 
Aspectos da composição   

Ênfase na 
interação com 

o leitor 
 

Posição na capa 
Central   
Marginal 

 
Dimensão 

Em relação à capa  
Apelo visual 

Em relação à imagem 

 
Associação à imagem 

Associado à imagem      

Isolado e autossuficiente 

 
Tipos 

Corpo   
Apelo visual 

Cor 

Fonte 
 

Superposição 
A imagem  

A outro texto  
Fundo Elementos em segundo plano  

Cor e foco 
Palavra - âncora  Manutenção do 

tópico 
Duplo sentido  Possível situação 

de humor, 
distensão 
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Expressões populares  Proximidade da 
conversação 

cotidiana 
 

Sinais de pontuação 
Ponto de interrogação Interpelação 

Ponto de exclamação  Apelo 
Dois pontos  Criação de 

expectativa 
X marcando oposição  - 

 
Reiteração 

De componente lexical Manutenção do 
tópico 

De estrutura gramatical  Simplificação da 
mensagem 

 
Frase 

Nominal  

Verbal 
Discurso direto 

 
De participante da capa  Simulação de 

diálogo Da revista para o leitor  
 

Enunciados 
Pré-formados 

Clichês, frases feitas (repetição/ 
desconstrução)   

Conhecimento 
textual  

compartilhado Intertextualidade 
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7 CONCLUSÃO 
	  
	  

Nesta pesquisa, objetivamos verificar em capas de revistas brasileiras 

e estrangeiras direcionadas a um público genérico ou a um público 

especializado da área de negócios, as representações do Brasil que 

circularam na primeira década do séc. XXI, e explorar as possibilidades de 

utilização desse material como textos de partida para leitura/produção no 

ensino de PBE-N. Neste capítulo, refletindo sobre os achados, temos o 

propósito de responder às questões propostas no início desta investigação e 

de apontar alguns caminhos para possíveis pesquisas sobre o tema geral 

que abordamos.  

As representações sociais de Brasil configuradas nas capas 

analisadas de revistas nacionais de informação e negócios apresentam um 

país plural, ora marcado por aspectos negativos na temática referente à 

política (corrupção, violência e grandes disparidades sociais), ora marcado 

por aspectos positivos porém com ressalvas. Entre as representações 

positivas apresentadas com ressalvas, destacamos: a) a de país 

economicamente forte para se posicionar econômica e politicamente no 

cenário internacional, mas ainda vulnerável e com momentos de 

desaceleração; b) a de país otimista, gerador de empregos e de mobilidade 

social, atrativo para investimentos estrangeiros, porém travado pela 

burocracia, legislação ultrapassada e ineficácia das políticas e ações relativas 

a áreas básicas para o desenvolvimento.  

Nas publicações estrangeiras analisadas, a representação social de 

Brasil é fortemente marcada por aspectos positivos. Na política, o país é 

representado como ator poderoso, astuto, habilidoso e independente no jogo 

das relações internacionais, como líder latino-americano em ascensão, com 

visão político-ideológica de tendência socialista e perfil democrático. Já na 

economia, é representado como um país cuja economia cresce juntamente 

com seu poder político, constituindo uma força propulsora da América Latina.  

No que diz respeito à questão de como se dão essas representações 

sob a ótica de editorias estrangeiras e brasileiras e em que pontos há 

convergências e divergências entre elas, podemos afirmar que, pela própria 
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natureza do gênero capa de revista, a imagem ocupa, nos dois grupos, um 

espaço de relevância na construção das representações de Brasil e que há 

mais convergências do que divergências. A presença de símbolos nacionais 

brasileiros (bandeira, mapa, moeda e presidentes) e, ainda, de cores que 

identificam o país são componentes simbólicos que contribuíram, no período 

analisado, para configurar, nas capas, novas representações de Brasil, 

desconstruindo antigas representações de nosso país (que, por vezes, até 

recorriam a alguns desses símbolos, porém em outros contextos e traduzindo 

outras visões). Isso ocorreu, sobretudo, nas publicações estrangeiras.  

Diante do favorável contexto social, político e econômico brasileiro 

vivenciado na primeira na primeira década do séc. XXI, observamos que as 

representações sociais apresentadas nas capas analisadas se afastaram de 

imagens estereotipadas de Brasil que circulavam de longa data. Há, 

claramente, a desconstrução dos estereótipos de gigante adormecido, berço 

esplêndido e de país do futuro nas capas tanto de revistas estrangeiras 

quanto de brasileiras (Exame Special Edition in English -E-02 e The 

Economist - TE-03).  

As temáticas destacadas nas editorias nacionais e estrangeiras, no 

período compreendido pelo estudo, giraram em torno da política e da 

economia. O estudo fez aflorar um conjunto de tópicos de potencial interesse 

para o público-alvo da área de negócios, podendo ser assim distribuídos: 

Política (Relações internacionais; Política partidária; Política de segurança; 

Políticas sociais; Escândalos políticos) e Economia (Ascensão econômica; 

Desaceleração econômica; Impasses para o desenvolvimento; Relações 

comerciais).  

Na leitura exploratória das capas analisadas foi possível observar 

componentes relevantes para a construção do sentido do gênero multimodal 

focalizado em nosso estudo, dos quais podemos citar: quanto ao aspecto 

não-verbal (posição da imagem na capa; dimensão; superposição; fundo; 

participantes; espaço; tempo; visões pré-formadas) e quanto ao aspecto 

verbal (posição do texto na capa; dimensão; associação do texto à imagem; 

recursos tipográficos; superposição; fundo; palavra-âncora; duplo sentido; 

expressões populares; sinais de pontuação; reiteração; organização da frase; 

discurso direto; enunciados pré-formados).  Acreditamos   que  o  trabalho  de  



	  

	  

202 

 

desenvolvimento da compreensão leitora de gêneros multimodais, quando 

construído sobre bases que explorem as potencialidades constitutivas dos 

textos e se focado na relação dos meios semióticos que contribuem para a 

construção de sentidos e também na funcionalidade do texto no contexto 

sociocomunicativo no qual se insere, pode aprofundar o olhar                    

crítico-interpretativo sobre os discursos que circulam na mídia, além de 

ampliar o repertório linguístico e o conhecimento de Brasil e de mundo dos 

aprendizes.   

Levando em consideração o caráter dinâmico que as representações 

podem assumir nas sociedades em que circulam e, ainda, o poder de  

penetração que a mídia impressa possui na formação, disseminação/difusão 

e manutenção das mesmas nas sociedades contemporâneas, a pesquisa 

empreendida aponta para possibilidades de desdobramentos futuros. Assim, 

sugerimos, a seguir, estudos que podem ser desenvolvidos, tendo como base 

a análise de capas de revistas.   

 Sugerimos, por exemplo, pesquisar, na década atual, em que medida 

o Brasil continua a ter relevância cultural ou espessura social a ponto de 

figurar em capas de periódicos nacionais e internacionais e identificar 

constâncias e alterações entre as representações sociais em circulação nas 

capas da primeira década do século XXI e as atuais.   

Consideramos pertinente esclarecer que, para futuros estudos 

empreendidos nessa direção, em especial no caso das revistas estrangeiras 

como a The Economist e a Newsweek, é possível identificar algumas capas 

que podem servir como constituintes de um corpus passível de análise e de 

possíveis estudos comparativos e diacrônicos de representações sociais de 

Brasil na mídia internacional.  À guisa de ilustração, apresentamos dois pares 

de capas das publicações mencionadas.   

No primeiro par, formado por capas de The Economist e de Newsweek 

datadas de 2013, novas representações de Brasil - num quadro de 

desaceleração  e de religiosidade – são registradas.  
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No segundo, formado por capas da revista The Economist  de 2009 e 

2013, temos uma recriação da primeira, em  um novo contexto econômico e 

político. 
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No tocante às revistas nacionais, seria interessante desenvolver 

pesquisa que confrontasse  as representações sociais veiculadas na capa da 

revista Veja com o mesmo assunto de outras revistas de informação que são  

concorrentes dessa publicação, como a revista Época e a revista Isto É.   

Destacamos, também, as contribuições dos achados deste estudo 

para o ensino de PBE-N, mais especificamente no tocante à seleção e 

abordagem de textos multimodais de capas de revistas destinados a 

atividades de leitura/produção de textos. Para esse ensino, podem contribuir 

os tópicos revelados por nossa análise como potencialmente relevantes para 

esse grupo de aprendizes e os componentes de imagens e textos que, em 

nossa leitura exploratória, se mostraram operantes na construção de sentidos 

para textos desse gênero.  

No âmbito da formação de professores de PBE como avaliadores e 

elaboradores de materiais didáticos, essa pesquisa pode contribuir para 

desenvolvimento de seu potencial crítico, de sua habilidade de seleção e de 

abordagem de textos multimodais e de focalização de tópicos significativos 

para as necessidades e interesses de seus alunos.    

O desafio de profissionais que atuam no ensino da língua e cultura do 

Brasil é propiciar leituras de Brasil que retratem a pluralidade e as 

potencialidades de nosso país. Não se  restringindo, dessa forma, à 

utilização de textos com simplificações ou até mesmo a representações 

cristalizadas. Além disso, tal como apresentado nesta pesquisa, uma 

proposta de trabalho com textos multimodais deve pressupor o 

desenvolvimento de uma habilidade realmente específica tanto por parte do 

professor como por parte do aluno, evitando, assim, ênfase na compreensão 

do aspecto verbal em detrimento ao aspecto não-verbal e vice-versa.  

Algumas propostas de leitura de textos multimodais e de produção de 

textos orais encontradas na parte oral do exame para obtenção do Certificado 

de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), que 

solicitam ao candidato o estabelecimento de uma relação entre a imagem e o 

texto que integram um Elemento Provocador da interlocução entre ele e o 

avaliador, apontam para a necessidade de se estabelecerem diretrizes para a  
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seleção e a abordagem de textos dessa natureza no processo de ensino 

aprendizagem de PLE.   

Diante dos complexos modos de produção de textos da mídia que, 

com os avanços tecnológicos, cada vez mais, empregam, com propósitos 

comunicativos, diversos modos semióticos em suas composições, não nos 

restam dúvidas de que a abordagem multimodal dos textos deve constituir 

um tema dos programas dos cursos de formação de professores e merecer 

atenção como um caminho a ser percorrido no ensino aprendizagem de uma 

língua estrangeira.  
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ANEXO A – PROPAGANDA REVISTA EXAME SPECIAL EDITION IN   
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ANEXO B – O BRASIL NA CAPA DA REVISTA TIME 
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