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Resumo 

  
O presente artigo tem o objetivo de analisar a reportagem “Chiqueirinho Milionário”, feita por 

Bruno Meier para a revista Veja, a respeito do desenho animado britânico Peppa Pig. A 

disposição dos elementos em destaque na diagramação das páginas, o conteúdo delas e a 

influência que exercem sobre os leitores são os principais focos a serem analisados, visando o 

processo de edição jornalística do diagramador da publicação. 
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1 Introdução 

 

A construção de um texto não é nada fácil, a articulação das informações, a angulação 

e o objetivo devem estar bem alinhados.  Com ele pronto (escrito), as imagens e/ou ilustrações 

“em mãos”, é hora de montar a página do jornal. Mas e a disposição dos elementos textuais – 

imagens, escrita, infografias – no espaço que se tem, como deve ser feita? 

Grande parte dos leitores de jornal leem apenas os elementos de destaque como 

títulos, fotos, gráficos e legendas. O título, por exemplo, “é tudo que o leitor vai ler sobre o 

assunto ou é o fator que vai motivá-lo ou não a enfrentar o texto” (MIRANDA, p. 85). 
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Será que os impressos têm considerado essa parcela do público e transferido as 

informações para os elementos que possuem maior atenção dos seus leitores? Para tentar 

responder este questionamento, recorremos à revista com maior circulação no país. 

Com a primeira edição publicada em 11 de setembro de 1968, a revista semanal 

intitulada “Veja”, aborda os mais variados temas nacionais e mundiais. Os principais são 

políticos, econômicos, culturais e opinativos; abordando esporadicamente tecnologia, ciência, 

polícia e educação. 

A revista brasileira é a maior em número de publicações, tendo de janeiro a setembro 

de 2014, a tiragem média de 1.167.928 exemplares por edição, de acordo com a Associação 

Nacional de Editores de Revistas (ANER, 2015).   

Já a animação Peppa Pig, que fará parte da análise, foi criada por Neville Astley e 

Mark Baker, sendo dirigida pelos mesmos e produzida por Phil Davies. O público alvo do 

desenho são crianças em idade pré-escolar, usando de linguagem simples e retratando 

atividades cotidianas vividas por uma família. As “coisas favoritas de Peppa incluem jogos, 

vestir-se, dias fora e salto em poças de lama” (ASTLEY BAKER DAVIES, 2009). 

Os personagens, de cor rosa, são porquinhos que trazem sempre, a cada episódio, um 

final feliz com risos e roncos dos suínos. O produto é distribuído pela Entertainment One Ltd, 

e já recebeu o prêmio British Academy Award Winner de melhor animação pré-escolar em 

2005. 

No Brasil, a produção é exibida no canal pago Discovery Kids, sendo apresentada por 

aproximadamente seis horas diariamente. 

Para trabalhar a proposta apresentada, o artigo será estruturado em: Fundamentação 

Teórica, Metodologia, Análise, Considerações Finais, Referências e por último, as imagens 

das páginas da revista. 

 

   

2 Fundamentação Teórica 

 

A disposição dos elementos na diagramação de uma página nunca é aleatória, por 

isso, os veículos de comunicação estabelecem padronizações visuais e identidade de um 
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produto (PEREIRA JUNIOR, 2006). Ela tem o objetivo de compor o espaço dedicado à 

matéria de: 

forma equilibrada e atraente, buscando criar um caminho de leitura 

segundo a hierarquia dos assuntos determinada pelo editor. Dentro 

dos limites do projeto gráfico do jornal, o diagramador deve procurar 

criar destaques e contrastes entre os elementos visuais da página para 

torná-la jornalisticamente eficaz e plasticamente agradável 

(MIRANDA, [20--], p. 65). 

 

A percepção da informação é dirigida pelo emissor da informação, que ao inserir 

elementos proeminentes como fotos e infográficos vai levar a atenção do leitor para onde eles 

estão, seja em que página estiver ou espaço que ocupe (PEREIRA JUNIOR, 2006). 

As várias possibilidades de editoração de um material proporcionam uma gama de 

recursos para se contar uma história. De acordo com Pereira Junior, uma imagem, por 

exemplo, “tem sua significação modificada pelos títulos, textos, legendas e diagramação” 

(2006, p. 114). 

 

 

3 Metodologia 

 

Para saber como a Veja tem reconhecido a importância dos elementos em destaque e 

as informações contidas neles, seleciona-se aleatoriamente exemplares da publicação no ano 

de 2014. Destas, opta-se por analisar a reportagem intitulada “Chiqueirinho milionário” da 

sessão “Televisão”, de 15 de outubro, escrita por Bruno Meier. 

A partir do estudo de caso que “é a estratégia escolhida ao se examinarem 

acontecimentos contemporâneos” (YIN, 2001, p. 27), escolhemos a reportagem, a fim de 

investigar e expor os elementos encontrados. Unindo o estudo ao Guia de Edição Jornalística, 

de Luiz Costa Pereira Junior e o manual da Folha de São Paulo, contempla-se a “interação 

entre as questões teóricas que estão sendo estudadas e os dados que estão sendo coletados” 

(YIN, 2001, p. 81) ao analisar o objeto. 

Da escolha, preferiu-se uma matéria que se distancia do caráter político apresentado 

pela revista, que evidencia a sua posição e opinião nos destaques, mesmo que no decorrer da 
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leitura do texto, haja outras vozes. No entanto, não aterá a isso, pois busca-se uma análise 

mais “técnica” da informação. 

 

  

4 Análise 

 

O título, que é “uma informação que grita [...] acentua uma vocação ‘publicitária’ 

inerente a toda titulação, com implicações éticas e ideológicas precisas” (PEREIRA JUNIOR, 

2006 p. 143) deve destacar o elemento mais importante de um texto. Na revista, a matéria 

“Chiqueirinho milionário”, sobre a animação Peppa Pig, provoca o leitor pela utilização de 

duas palavras que comumente não são usadas juntas. A relação ou “não relação” entre elas o 

motiva a buscar mais informações, na linha fina, na tabela, na legenda e até “enfrentar o 

texto”. 

Com o intuito de complementar o título, a linha fina traz informações que a 

princípio, parecem descrever o lead da reportagem, como o programa mais visto pela TV 

paga, a noção da faixa etária que cativa e a potência na venda de produtos que ele tem. 

A revista traz entre as páginas a imagem da família de Peppa, com legenda, recurso 

essencial na edição e por ser um dos primeiros elementos da página que chama a atenção 

durante a leitura, deve ser atraente e conquistar a atenção do leitor. No nosso caso, os editores 

de “Chiqueirinho milionário” descreveram os nomes das personagens e que estes, pulam em 

uma poça de lama. Ao mesmo passo, ofertam informações adicionais “brincadeira preferida 

da porquinha: família afetuosa e um tanto permissiva”. 

As tabelas têm como função “apresentar informações de maneira clara e de rápida 

leitura” (MIRANDA, [20--], p. 84). Na reportagem, a tabela intitulada “A leitoa de ouro” traz 

dados que quantificam a venda de bonecos, figurinhas, livros, calçados e roupas no Brasil. 
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5 Considerações Finais 

 

Na amostra utilizada, pode-se perceber que a revista consegue elaborar bem 

elementos destacados, informando o “leitor rápido” a respeito do assunto apontado no título. 

Entretanto, não deixa de lado aqueles leitores que exploram o conteúdo que lhes interessa. 

Trazendo as informações essenciais nos elementos em destaque, a alternativa 

encontrada pelo veículo foi o aprofundamento do tema durante o texto. Nele encontramos 

entrevistas, características dos personagens e da história, dados quanto à criação (2004) e a 

exibição (180 países), experiências de famílias que assistem ao desenho, uma análise 

comparativa e ainda a licença e falsificação de produtos da “porquinha”. 

Para quem leu apenas os destaques, não tomou conhecimento de várias angulações 

que o autor constitui no texto. Para eles, a necessidade informacional foi suprida, da mesma 

forma para o leitor que contemplou toda a matéria. 
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Figura 01: Página 116 com a primeira parte da matéria “Chiqueirinho Milionário” 

Fonte: Revista Veja, 15/10/2014 
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Figura 02: Página 117 com a segunda e última parte da matéria “Chiqueirinho Milionário” 

Fonte: Revista Veja, 15/10/2014 

 


