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Introdução: A disposição de signos em um veículo de comunicação é essencial. Cada
meio de comunicação utiliza uma forma de expressar as informações. Um dos métodos
utilizados pelas revistas é a diagramação ou editoração eletrônica. Esse processo
consiste em dispor signos de linguagem verbal e não verbal dentro de um espaço
delimitado. A página de maior destaque é a capa. Cada elemento utilizado nela tem
que ser devidamente disposto para que não haja uma interpretação errônea de seu
significado.  Deve-se levar em conta que cada pessoa tem uma carga sociocultural
diferente, com isso, o mesmo signo pode ter infinitas significações. Objetivo: Este
trabalho analisa de acordo com a visão de Peirce (2003) duas capas de periódicos de
circulação nacional com a mesma abordagem temática: as revistas Época e Carta
Capital. Foi realizado um estudo analítico e comparativo entre as edições que
circularam na do dia 18/11/2013 à 23/11/2013.   Metodologia: A primeira parte deste
estudo expõe o ponto de vista semiótico peirceano sobre as relações signo/meio,
signo/objeto e signo/interpretante. Em cada tópico, são apresentados os signos de
acordo com a visão tricotômica. Na segunda parte, selecionaram-se as publicações a
serem analisadas. A partir da escolha, iniciou-se um estudo bibliográfico. Para as
reflexões teóricas, foram considerados estudos realizados por Araújo (2004), Peirce
(2003), Santaella (2002), Vollo (2012), entre outros. Na sequência, é realizada a
análise de “corpus”, em que as teorias peircianas são aplicadas ao examinar e comparar
a disposição dos signos nos objetos de estudo. Resultados: Através da metodologia
utilizada, foi possível concluir que os dois veículos realizaram inúmeras
contextualizações de outros personagens que tem ligação direta com os fatos
veiculados, e que cada segmento da tricotomia do signo é de extrema importância
quando se pensa numa imprensa séria, ética e comprometida com a “verdade” dos
fatos. Outro resultado obtido foi à conclusão da relação de interdependência entre
todos os objetos (signos) dispostos na diagramação de uma capa de revista,
independentemente de os signos serem de natureza verbal ou não verbal. Na realidade,
cada uma das publicações tende a dispor signos em sua diagramação, de forma a
evidenciar um posicionamento politicamente situado. Conclusão: Conclui-se que não
há imparcialidade na constituição das capas selecionadas, uma vez que os signos
utilizados tendem a favorecer interpretações positivas ou negativas sobre o assunto
apresentado.  Sendo assim, não há como negar a importância da seleção e da
disposição dos signos na configuração de uma capa de revista.
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