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RESUMO 

Nesta tese, tem-se como objetivo examinar como a composição da estrutura verbo-

imagética de verbetes ilustrados online interagem entre si à construção dos sentidos. O 

exame se dá a partir do ponto de vista que reúne a Lexicografia, com as contribuições de 

Ilari e Cunha-Lima (2011), Pontes (2009) e Welker (2004), e com estudiosos da Teoria 

da Multimodalidade, dentre os quais destacamos Kress e van Leeuwen (1996), Martinec 

e Salway (2005) e Unsworth (2006). Priorizando a perspectiva qualitativa e uma análise 

de natureza exploratória, o dicionário escolhido como fonte de pesquisa é o Merriam-

Webster: visual dictionary online. O corpus recortado contempla o exame de quinze 

verbetes ilustrados retirados do referido dicionário. Os resultados apontam que, 

primeiramente, as subcategorias dos processos classificacional e analítico estão em maior 

destaque no dicionário visual online. O lexicógrafo parece recorrer a esse tipo de 

organização para ampliar os sentidos do verbete a partir do maior detalhamento dos 

participantes da imagem, estratégia unânime nesses verbetes. Em segundo lugar, com 

olhar para outro objetivo específico, há uma essencial descrição de uma classificação 

informacional de verbetes ilustrados. A informacionalidade/informatividade, elemento 

mais avaliado, exige, em muitos casos, entender questões de situacionalidade (situação 

comunicativa), o que nos permite ressaltar a necessidade de se acrescentar, à categoria 

expansão, um indicador mais contextual. Num terceiro ponto, a complexidade dos 

fenômenos da complementaridade revelou que verbetes ilustrados configuram o nível de 

complementaridade entre imagem-texto a partir da divergência, que transmitem a 

natureza incoerente dos significados, e da ampliação, que expõe que as unidades 

linguísticas se relacionam com a imagem, e que esta também pode ampliar os significado 

do texto verbal, em níveis informacionais não muito distintos, mas mantendo certo grau 

de coerência. Entende-se, com isso, que dicionários visuais eletrônicos online possuem 

organização interna complexa, capaz de estabelecer relações multimodais sinérgicas e/ou 

diversas, muito diferente das possibilidades de dicionários impressos. Conclui-se que, de 

modo geral, os verbetes possuem níveis de composição multimodal coerente, 

relacionando a semiose verbal e a semiose imagética de modo consistente com a proposta 

do lexema de entrada e com a microestrutura dos verbetes. O que permite dizer, 

sobretudo, que dicionários ilustrados podem ser estudados a partir da classificação, 

organização e avaliação dos seus verbetes. 
   

Palavras-chave: Multimodalidade. Relação verbo-imagética. Dicionário online. 

Verbetes ilustrados.   
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to analyse how the composition of the verbal and imagery 

structure of online illustrated entries interact with each other to the construction of 

meaning. The analysis is based on the Lexicography point of view, with the contributions 

of Ilari and Cunha-Lima (2011), Pontes (2009) and Welker (2004), and with scholars of 

the Multimodality Theory, among which we emphasise Kress and van Leeuwen (1996), 

Martinec and Salway (2005) and Unsworth (2006). In this study we prioritized qualitative 

perspective and exploratory analysis. The dictionary chosen as the research source is 

Merriam-Webster: visual dictionary online. The corpus comprehends the examination of 

fifteen illustrated entries taken from this dictionary. The results point out that, first, the 

subcategories of the classification and analytical processes are more prominent in the 

online visual dictionary. The lexicographer seems to use this type of organization to 

extend the meanings of the entry from the greater detailing of the participants of the 

image, unanimous strategy in these entries. Second, with a look at another specific goal, 

there is an essential description of an informational classification of illustrated entries. 

Informational / informativity, the most valued element, requires, in many cases, to 

understand questions of situationality (communicative situation), which allows us to 

emphasize the need to add, to the expansion category, a more contextual indicator. In a 

third point, the complexity of complementarity phenomena has revealed that illustrated 

entries form the level of complementarity between image-text from the divergence, which 

convey the incoherent nature of meanings, and of enlargement, which exposes that the 

linguistic units relate to the image, and that this can also amplify the meaning of the verbal 

text, at not very distinct information levels, but maintaining a certain degree of coherence. 

It is understood, therefore, that online electronic dictionaries have complex internal 

organization, capable of establishing synergistic and / or diverse multimodal 

relationships, very different from the possibilities of printed dictionaries. It is concluded 

that, in general, the entries have levels of coherent multimodal composition, relating the 

verbal and imaginary semiotics to the proposal of the lexeme of entry and to the 

microstructure of the entries. This allows us to say, above all, that illustrated dictionaries 

can be studied from the classification, organization and evaluation of their entries. 

 

Keywords: Multimodality. Verb and image relationship. Dictionary online. Illustrated 

entries. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há uma cultura de que poucos mundos são tão fascinantes para os linguistas como 

o dos dicionários, talvez pela ideia de que o dicionário soma a precisão e o conhecimento 

à sensibilidade. O objeto dicionário nos remete à ideia de sistematizar e estabelecer 

distinções acerca dos campos de estudos que envolta a lexicologia e, em especial, a 

lexicografia. Nessa espiral atravessada pela lexicografia, essa área de estudo tem 

tradicionalmente estado a serviço do léxico para sua organização e descrição. A temática, 

de fato, faz-se presente desde as primeiras civilizações, avistam-se ser a prática 

lexicográfica muito antiga. Uma lasca de pedra, com uma dúzia de vocábulos de 

aproximadamente 2.800 anos de uma língua obscura da Mesopotâmia, possui aspectos 

tão particulares que a fez figurar como primeiro dicionário da história.  

 Mesmo com a importância desse achado para a lexicografia, foi na antiguidade, a 

partir do Appendix Probi, que as escolas gregas e latinas ficaram conhecidas pelos 

trabalhos com marca lexicográfica mais significativa. Nessa época, os precursores 

modernos, na verdade, que eram filólogos ou gramáticos, ainda estavam interessados em 

salientar as correções linguísticas.  

Assinalando-se esse caráter construtivo das obras, é a partir da Idade Média que 

começamos a compreender tal construção. No estágio medieval, grandes investimentos 

foram direcionados à elaboração de glossários e enciclopédias, cujas características 

estavam voltadas às questões sobre as práticas comerciais da época.  

 Os esforços para a construção de dicionário se intensificaram no século XV, sob 

esse enfoque destacam-se os dicionários espanhóis bilíngues de Alonso de Palencia 

(1490) e o vocabulário Latino Espanhol (1497) de Antônio Nebrjia, que, mais tarde, 

também dispõe o dicionário latim-catalão (1507). Tal pressuposto coloca as línguas 

latinas como precursoras na elaboração desses instrumentos, se tal ação é essencialmente 

latina, devemos considerar a França e Portugal como países envolvidos nessas primeiras 

atividades lexicográficas bilingues, isso nos instiga a entender como esses povos 

organizaram esse instrumento. 

 Cremos ser possível afirmar, nessa seara evolutiva, que o período renascentista, 

diferentemente do que ocorre nos períodos anteriores, deixou consideráveis contribuições 

referente à temática que trata dos dicionários de uma única língua, também chamados de 

monolíngues. Com certa frequência lemos que essas obras recebiam a alcunha de 

thesaurus (tesouro). Os diferentes tipos de thesaurus apareceram sob o domínio dos 
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Estiennes. É preciso esclarecer que nos referimos ao Thesaurus Latinae Linguae (1532), 

organizado por Robert Estienne, e o Thesaurus Graecae Linguae (1572), ordenado por 

Henri Estienne. 

 Além desse estágio mais significativo, o século XVII forneceu um quadro 

ampliado aos estudos da elaboração das obras monolíngues. É dentro dessa fase que as 

obras o Tesoro de la Lengua Castellana (1611), de Sebastian Covarrubias; o Dicctionario 

de Autoridades (1939), da Real Academia Espanhola e os dicionários franceses: Richelet 

(1680), Furetière (1690) e o Dicionário da Academia Francesa (1694) compartilharam os 

valores e comportamentos regulados pela comunidade linguística da época. 

 Aproximando-se das propostas anteriores, a lexicografia do português data de 

1789, mas O Vocabulario Portuguez, e Latino (1717 e 1728) de Rafael Bluteau apresenta, 

pois, aspecto diferencial no processo da renovação da descrição da língua, da tipologia 

dos dicionários e das funções que os leitores atribuem a esses instrumentos.  

  Cremos ser possível identificar que, certamente, além da evolução extraordinária, 

dois objetivos foram centrais nesses trabalhos: 1) descrever a significação a partir do 

léxico de uma ou várias línguas; e 2) estabelecer tipologia e organização interna para 

obras. Na esteira desse levantamento, optamos em nos embrenhar nas veredas da 

organização interna dos dicionários, uma vez que consideramos de natureza complexa 

esse organismo composicional, que reflete não apenas seu conteúdo temático, mas as 

condições e finalidades incumbidas ao lexicógrafo. 

Temos percebido que, recentemente, há uma preocupação com os avanços da 

informatização no campo lexicográfico, principalmente pelas possibilidades de 

armazenamento e de gerenciamento da informação. O acesso aos computadores e a 

sofisticação desses equipamentos “permitiu a consecução de tarefas mais complexas, 

mais eficientemente, sem falar no aumento da capacidade de armazenamento e na 

introdução de novas mídias.” (SARDINHA, 2000, p. 327). Comprova isso, 

principalmente, as implicações profundas à Linguística, uma vez que o computador com 

memória e capacidade poderosa de armazenamento “começa a desempenhar, nas ciências 

humanas, o papel transformador que o telescópio teve na física e nas ciências exatas”. 

(SARDINHA, 2004, p. XVII). 

 É certo que a informatização abre a possibilidade do armazenamento numa base 

de dados digitais, facilitando e aprimorando o trabalho do lexicógrafo – bem como o 

acesso do consulente –, permitindo-nos, assim, fazer considerações interessantes 

advindas da área da lexicografia eletrônica. 
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Ponderar a despeito da lexicografia eletrônica requer percorrer os achados de 

Welker (2008). Em tais constatações, há poucos desdobramentos quando nos referimos 

àqueles usados no (a) processamento computacional da linguagem natural, (b) em CD-

ROM, (c) Online e (c) portáteis. Essas limitações conceituais indicam que, para o autor, 

à área léxico-eletrônica, quando os pesquisadores se debruçam nesses estudos 

dificilmente trazem discussões mais aprofundadas sobre a qual tipo estão se referindo.  

Longe de querer negar a pertinência dos estudos de Welker, nossa investigação 

toma por base as orientações de Lehr (1996), cujas evidências o fez dividir a organização 

de dicionários eletrônicos em dicionários online (DIC-ON) e dicionários offline (DIC-

OFF). Como se pode notar, os aspectos elencados por Welker, podem facilmente ser 

subdivididos nesses dois blocos. Por exemplo, os dicionários portáteis tendem, em geral, 

a ser online ou offline, levando-nos a inferir que cada tipo de repositório de dicionário 

pode exercer funções internas diferentes, a depender da conectividade em rede.  

A propósito dos dicionários online,  especificamente, podemos afirmar que eles 

estão organizados em dois tipos. Storrer e Freese (1996) reclamam essa diferenciação. 

Para os autores, há os dicionários prontos e os dicionários em construção. Acrescentamos 

a isso as seguintes terminologias e classificações adaptadas: 

 

(i) Dicionários institucionais: são aqueles disponibilizados na internet por 

alguma editora ou instituição. Podendo ser a versão eletrônica do 

dicionário impresso ou uma versão construída especificamente a partir das 

vantagens das tecnologias digitais, com mecanismos hipertextuais e/ou 

hipermidiáticos. 

(ii) Dicionários em construção: são aqueles nos quais os editores e as 

instituições mantêm sempre em fase de elaboração permanente ou aqueles 

que estão sendo construídos colaborativamente por voluntários, podendo 

ser inserida hipertextualidades ou aspectos hipermidiáticos. 

 

É mais apropriado admitir, conforme as indicações de Welker (2008), que a maior 

vantagem dos DIC-ON é que quando da consulta de determinado lexema, digitamos a 

palavra, ou se ela for escolhida numa lista alfabética, e imediatamente (depois de clicar) 

é mostrado o verbete. Sobre outras vantagens, o autor delimita uma série de aspectos que 

se destacam como fenômenos assumidos apenas por esse tipo de ferramenta: 
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(01) O usuário não se lembra da palavra inteira; digitando só uma parte, 

recebe como resultado todos os lemas que contêm o grupo de letras 

digitado, o que talvez o ajude a se lembrar da palavra.  

(02) Esse modo de busca é especialmente útil em pesquisas linguísticas 

quando se quer obter todas as palavras que, por exemplo, têm 

determinado prefixo, sufixo ou radical. 

(03) Também muito útil para pesquisadores é a possibilidade de se 

obterem listas de palavras pertencentes a determinada classe 

gramatical ou marcadas diassistematicamente. 

(04) Há dicionários que acham o verbete correto mesmo que se grafe o 

lema de modo errado. 

(05) Muito importante é a possibilidade de o usuário encontrar 

determinado fraseologismo. 

(06) Uma outra facilidade de busca é o fato de haver links do verbete que 

se está consultando para outras informações, por exemplo, para 

outros dicionários, para abonações não arroladas no próprio verbete, 

para esclarecimentos gramaticais (por exemplo, tabela de 

conjugação), para lexemas semanticamente relacionados, para 

colocações.   

(WELKER, 2008, p. 420) 

 

Consoante aos estudos sobre a lexicografia eletrônica, mas em abordagens 

pedagógicas, Welker (2006) cita uma série de pesquisas sobre o uso de dicionários 

eletrônicos. Em suma, o autor percebeu que no exercício da sala de aula, nos exercícios 

gramaticais, nos teste de ortografia ou nos de pronúncia, nos trabalhos realizados em casa, 

em sala de aula, individual ou em grupo, na consulta para sanar dúvidas, os estudantes 

mostram que os DIC-ON apresentam mais agilidade e eficiência.  

A despeito dessas colocações e com base na compreensão de que dicionários 

eletrônicos são cogitados para consulta pela sua agilidade e praticidade, destacamos a 

necessidade dessas obras lexicográficas possuírem semioses que facilitem a tradução do 

verbete, promovendo a motivação e suscitando estratégias de aprendizagem consideráveis 

para todas as novas semioses dispostas ao consulente.  

Nesses termos, verbetes eletrônicos, pela sua essência, acrescentam maior 

diversidade de modos semióticos em sua composição, tais como a inter-relação entre 

imagem, linguagem verbal, cor, som e tipografia diversa. O design do verbete de um 

dicionário eletrônico implica entender conscientemente sobre um ou mais canais de 

informação, escrita, imagens, som ou vídeo, e tecer um conjunto de vários elementos, o 

da recepção na tela e, portanto, o da percepção holística entre os elementos do dicionário. 

É necessário dizer, frente a complexidade das obras digitais, não excluindo a 

importância das obras impressas, que este estudo prioriza uma investigação sobre o 

Merriam-Webster: Visual Dictionary Online, um dicionário do tipo ilustrado e eletrônico 
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online. A escolher desse dicionário nos permite afirmar que nenhum outro dicionarista 

norte-americano, além de Noah Webster (1758-1843), traçou tão bem os critérios 

fundamentais para separar as palavras que podem ser dicionarizadas das que não merecem 

tal destaque.  

Julgamos que o Merriam-Webster, ciente dos recursos intersemióticos 

mobilizados no meio digital para exercer função específica, parece dispor a sua estrutura 

entendendo que o material e os consulentes possuem disponíveis muitos recursos e 

precisam lidar com uma diversidade grandiosa de modos semióticos. 

Buscamos acreditar, ainda, que a inserção de mais de um modo semiótico no 

dicionário promove novas formas de comunicação, de organização semântica dos 

verbetes, de processos cognitivos, instaurando novos processos de consulta. Além do 

mais, fazer esses destaques não evidencia que as intersemioses estejam sendo exploradas 

em sua potencialidade.  

O panorama que delinearemos a seguir, mostra nosso esforço em assumir o 

compromisso com a epistemologia da lexicografia. É com esse espírito em mente que 

destacamos algumas lacunas, ao visitarmos o banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e desmiuçarmos as 

investigações de teses exclusivamente entre os anos de 2014 e 2017. Os períodos 

considerados para investigação destacam nosso interesse em avaliar as abordagens 

lexicográficas mais recentes. Até o momento da investigação, encontramos noventa e 

uma (91) pesquisas que, de forma direta ou indiretamente, trabalharam com dicionários. 

Para chegar a esse número fizemos um refinamento a partir da seguinte palavra-chave: 

dicionário. As contribuições encontradas compreendem: 

(a) 2014 – Dezoito teses; 

(b) 2015 – Vinte e oito teses; 

(c) 2016 – Vinte e uma teses; 

(d) 2017 – Vinte e quatro teses. 

 

Para uma área que admite a dinamicidade e heterogeneidade de abordagens 

teóricas, os estudos sobre os aspectos internos dos dicionários e sob a ótica da 

multimodalidade têm se mostrado insignificante. Alertamos que nem todos os estudos 

apresentados consideram a organização e a produção dos sentidos dos verbetes, muitos 

sequer tomam o dicionário em si como objeto de estudo. Será possível notar que, em tais 

situações, os procedimentos se direcionam ao estudo da Terminologia ou da Fraseologia.  
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Na apuração sobre as pesquisas em dicionários, entre os achados, revelamos a tese 

de Termignoni (2015), que propõe um modelo de dicionário online semibilíngue de 

expressões idiomáticas italiano-português brasileiro, voltado para a compreensão de 

aprendizes brasileiros de língua italiana de nível intermediário-avançado. O resultado 

final é a apresentação de uma amostra do protótipo do dicionário. 

Encontramos, ainda, duas pesquisas recentes dedicadas ao estudo de dicionário 

eletrônico e à multimodalidade em dicionários impressos. A primeira delas é a tese de 

Araújo (2018), sua contribuição consiste em analisa as características, o potencial e o uso 

do dispositivo eletrônico bilíngue offline - QUICKTIONARY®TS, levando em 

consideração os aspectos de sua função e informações voltadas para a atividade bilíngue. 

A segunda é a tese de Nascimento (2018) que, sob outra perspectiva, investiga os 

significados potencias construídos pela imagem, pela tipografia e pela cor, a partir da 

relação multimodal imagem-texto, em dicionários escolares do tipo 2. 

Como observamos nas teses anteriormente apresentadas, no ano de 2014, três 

trabalhos estavam preocupados na elaboração de dicionários; em 2015, um trabalho 

dedicou-se ao estudo do léxico da Língua Portuguesa no séc. XIX em dicionários, 

enquanto outras pesquisas estavam voltadas para a elaboração de dicionários; em 2016, 

um trabalho estava voltado ao tratamento da expressões idiomáticas em dicionário e outro 

em estudar a informação fônica de dicionários; em 2017, um trabalho investigou o 

vocabulário dialetal baiano, duas teses construíram protótipos de dicionários, outra tratou 

de estratégias lexicográficas e, uma última, focou na normatização de marcas dialetais em 

dicionários; por fim, em 2018, uma tese dedicou-se a estudar dicionário eletrônico offline, 

outra estudou a multimodalidade em dicionários impressos.  

Não obstante a relevância dos estudos acima referidos, os trabalhos mencionados 

até aqui, inclusive os mais recentes, assumem a necessidade iminente de investigar 

dicionários eletrônicos. Pois nenhum deles dedicou-se em analisar a multimodalidade em 

dicionários visuais eletrônicos online, embora tenham mostrado ser este caminho viável 

e importante. Esse ponto revela o ineditismo da temática na medida em que, nas 

considerações feitas, não se refletiu profundamente acerca das semioses contidas no 

Merriam-Webster. 

Podemos supor que a multimodalidade dê conta da investigação sobre essas 

semioses, uma vez que sua opção em estudar o texto visual encontra ampara na ideia de 

que a ela “segue com pressuposto de que a representação e a comunicação sempre 

recorrem a uma multiplicidade de modos, os quais têm o potencial de contribuir 
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igualmente para o significado.” (JEWITT, 2009, p. 14) e que sua potencialidade 

possibilita “uma prática analítica para as diversas pessoas, em diferentes disciplinas, que 

lidam com diferentes problemas do sentido social” (HODGE; KRESS, 1988, p. 09).  

No que diz respeito ao fenômeno que envolve os recursos multimodais da nossa 

pesquisa, o quadro teórico que fundamenta o nosso estudo é: A Gramática do Design 

Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996), a partir da metafunção 

ideacional/representacional, e os estudos que fomentam a relação imagem-texto 

(MARTINEC; SALWVAY, 2005; UNSWORTH, 2006). Isto é, na Teoria da 

Multimodalidade, a partir das categorias dos processos conceituais (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006), da categoria expansão (MARTINEC; SALWAY, 2005) e da 

categoria concorrência ideacional (UNSWORTH, 2006) para compreender as estruturas 

verbo-imagéticas dos verbetes. Essas contribuições mostram que os textos multimodais 

se combinam para produzir efeitos pela integração dos elementos semióticos, e que os 

recursos estão diretamente ligados à representação semântico-discursiva dos sujeitos 

envolvidos. 

Na verdade, enquanto teoria relativamente recente, datada de 1996, com a 

divulgação d’A Gramática do Design Visual, nesses vinte e três anos que seguem até os 

dias atuais, vê-se que a multimodalidade tem avançado, desdobrado-se com outras 

perspectivas teóricas e produzido conhecimento nos rumos que compreende a Semiótica 

Social. 

No Brasil, Araújo (2011) traçou um panorama acerca das dissertações de mestrado 

e teses de doutorado produzidas em dezenove programas de pós-graduação Stricto sensu 

em universidades brasileiras entre 2000 e 2011. Dentre esse período, a pesquisa revelou 

que apenas sessenta e quatro trabalhos versavam sobre multimodalidade. A pesquisa 

destacou, inclusive, que a maioria dos trabalhos sob a ótica da multimodalidade foram 

produzidos a partir de 2005 e que, destes, apenas 3,1% referiam-se a análise de dicionários 

ilustrados.  

No exterior, por seu turno, encontramos pesquisas que versam sobre o estudo da 

multimodalidade na área do ensino de ciências (JEWITT, 2002), no ensino de história 

(DEREWIANKA; COFFIN, 2008) e no ensino de matemática (GUSEV; SAFUANOV, 

2003), em materiais jornalísticos (HIIPPALLA, 2017), na relação entre semântica do 

discurso e multimodalidade (BATEMAN, 2014; BATEMAN; WILDFEUER; 

HIIPPALA, 2017). A despeito dos trabalhos apresentados, nenhum desses pesquisadores 
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estudaram a relação entre modos semióticos em dicionários de nenhuma natureza 

(impressos ou online). 

Esses aspectos, consequentemente, afiguram-se como nicho que acolhe esta 

pesquisa na área da Linguística Aplicada (doravante LA), visto que desta em sua 

contemporaneidade vêm emergindo perspectivas críticas em um mundo de agendas 

múltiplas. Desse modo, a agenda de investigações sobre multimodalidade em dicionários 

torna-se relevante à área da LA, tendo em vista sua preocupação com novas teorizações 

calcadas em novos modelos de entender a vida social, conforme apontaram Moita-Lopes 

(1996) e Celani (1998). Isso posto, incluímos na agenda da LA a necessidade de uma 

abordagem mais coerente sobre a relação entre intersemioses e lexicografia.  

O aspecto (in)(trans)disciplinar da Linguística Aplicada nos possibilita fazer 

reflexões e construções de novas abordagens para responder a fenômenos práticos ou 

teóricos da linguagem nas suas mais diversas representações. Acreditamos, pois, que o 

pesquisador precisa se envolver, “para tentar teoricamente entender a questão de pesquisa 

[...], atravessar outras áreas do conhecimento, gerando configurações teórico-

metodológicas próprias” (MOITA LOPES, 2006: 19, grifo nosso). 

Enquanto campo do conhecimento, a LA está associada a interesses vários e em 

teorias diversas, transgredindo a linguística, trazendo à pauta novos desafios: 

Se a natureza aplicada desse campo implica o tratamento de um problema 

de linguagem em uso a partir do que se pode teorizar, e não o contrário, 

e se a LA nos dias de hoje enfrenta o desafio político de produzir 

conhecimento sem necessariamente reproduzir os saberes já balizados 

nas ciências ditas puras (não aplicadas), hipotetizamos que a pesquisa em 

LA enfrenta o desafio epistêmico de lidar com embates entre discursos e 

consciências evidentes na relação que o pesquisador estabelece com os 

objetos que constrói. (MAGALHÃES; SILVA, 2016, p. 983) 

 

Esse quadro de preocupações sinaliza sobre os desafios de se fazer pesquisa em 

LA, sob a ótica da heterogeneidade da linguagem, sem necessariamente recorrer aos 

estudos não aplicados, em razão de se observar aspectos subjetivos que permeiam a 

linguística na relação entre pesquisador e objeto.  

Nesse quadro descrito, julgamos relevante um estudo que relacione 

multimodalidade e dicionário, pois considerando o ambiente em que a interação entre 

consulente e tecnologia se desenvolve, múltiplas linguagens se inscrevem e a 

compreensão da produção de dicionários merecer ser discutida para que atenda às novas 

demandas sociais e históricas dos sujeitos.  
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Desse modo, a opção por estudar o dicionário eletrônico online e do tipo ilustrado 

surge em virtude dos seguintes pontos: (i) Os dicionários têm explorado cada vez mais os 

recursos multimodais, não apenas como elemento acessório para chamar atenção do 

consulente, mas para um novo modelo em termos de microestrutura; (ii) A mudança de 

caráter do dicionário nem sempre tem sido entendida pela sociedade, alheia aos 

desenvolvimentos da própria linguística e da lexicografia; (iii) O dicionário pode levantar 

discussões acerca do funcionamento da multimodalidade nos segmentos presentes na 

microestrutura; e (iv) o Merriam-Webster: Visual Dictionary Online não chegou a ser 

examinado, entre os trabalhos investigados, na sua relação Lexicografia e 

Multimodalidade.  

Partindo desse pressuposto, desenvolvemos nossa pesquisa de doutorado a partir, 

principalmente, da seguinte lacuna: 

Questão de pesquisa central 

Como as semioses verbo-imagéticas se integram no processo de 

construção dos significados de verbetes ilustrados disponíveis online? 

 

Evidentemente, para responder a essa questão geral, traçamos o seguinte objetivo 

central do nosso estudo: 

Objetivo central 

Analisar a estrutura dos verbetes ilustrados a partir das interações 

multimodais responsáveis pela construção dos sentidos. 

 

 À vista disso, os tópicos lançados suscitam a seguinte tese: dicionários visuais 

eletrônicos online possuem uma rede de estruturação complexa para construir sentidos 

que se complementam por meio das relações entre as semioses, capaz de estabelecer 

relações multimodais sinérgicas e diversas à composição do verbete, muito diferente das 

possibilidades de dicionários impressos. 

Sob o amparo desses procedimentos, traçamos as seguintes questões de pesquisa: 

 

Questões específicas 

(01) De que modo os participantes representados na definição da microestrutura 

do verbete estão classificados? 
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(02) Como a relação de expansão entre imagem-texto acontece no verbete 

ilustrado? 

 

(03) De que maneira o dicionário ilustrado operacionaliza o nível de ampliação 

e divergência entre imagem e texto em seus verbetes? 

 

Em busca responder as questões mencionadas, elucidamos os objetivos 

específicos e as hipóteses específicas a seguir: 

 

Objetivos específicos 

(01) Investigar os participantes representados a partir dos processos conceituais 

da microestrutura dos verbetes ilustrados. 

 

(02) Analisar a relação entre imagem-texto dos verbetes representados por meio 

da expansão enquanto nível de experiência não linguística.  

 

(03) Verificar o nível de ampliação e divergência da complementaridade entre 

imagem e texto dos verbetes ilustrados. 

 

 

Hipóteses específicas  

(01) As estruturas imagéticas da microestrutura do dicionário visual dão conta 

das relações de coesão entre participantes representados e componente verbal, 

mas exclusivamente acerca das relações entre participantes com comportamento 

estático. 

 

(02) Os verbetes ilustrados estão organizados a partir do nível de generalidade 

e da adição de novas informações relacionadas à microestrutura. 

 

(03) Verbetes ilustrados configuram o nível de complementaridade a partir da 

divergência, que transmitem a natureza incoerente dos significados, ou ampliação 
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das unidades linguísticas com relação à imagem ou pela imagem que amplia o 

significado do texto verbal. 

 

Com os objetivos, questões de pesquisa e hipóteses levantadas e tomando como 

objeto de estudo o Merriam-Webster: Visual Dictionary Online, nossa intenção é pensar 

sobre as interações multimodais que compõem os verbetes ilustrados.  

 Como sinalizamos mais acima e como sugerimos na formalização dos objetivos, 

esse estudo filia-se à perspectiva teórica da Multimodalidade. Ela está inscrita, desse 

modo, na área dos estudos da linguagem que tomam a imagem como elemento 

fundamental para compreender as interações entre os sujeitos nas mais diversas esferas 

de atividade humana.  

 Tendo como foco a descrição da relação verbo-imagética na estrutura interna dos 

verbetes, os dados foram selecionados para compor uma amostra significativa para o 

estudo. Portanto, promovemos uma investigação tomando por base para as análises o 

domínio das abordagens qualitativas, de cunho predominantemente descritivo. 

Tendo como base as considerações sobre a participação de todos esses fatores na 

elaboração de dicionários, o ineditismo da proposta da temática por nós lançada é 

percebido à medida em que não se refletiu profundamente a respeito da interferência dos 

modos semióticos na lexicografia eletrônica online. É bem verdade que esse recorte 

temático tem segurado inúmeros trabalhos que dão conta, separadamente, ora da temática 

que recobre a noção ampla da multimodalidade, ora dos estudos lexicográficos. 

Entretanto aqueles que estão centrados nessa relação ainda têm sido de pouco expressão. 

 Em suma, o interesse acadêmico em desenvolver uma pesquisa na área da 

multimodalidade, considera a estreita relação que tivemos desde a graduação, com o 

desenvolvimento da monografia intitulada Gêneros Textuais: uma análise multimodal 

dos anúncios publicitários das questões de língua portuguesa do ENEM 

2011(2012/UECE); na Pós-graduação lato senso, com o trabalho final: Multimodalidade: 

uma análise das estruturas visuais de materiais didáticos de ambiente virtual de 

aprendizagem (2014/URCA); e no mestrado, Pós-graduação stricto senso, Práticas 

discursivas de produção de textos online: explorando a construção de HQ (UERN). 

Todos esses trabalhos direcionados especificamente ao tratamento das imagens seja em 

um material específico, seja na prática de ensino.  
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 Já o interesse profissional está direcionado a partir da estreita relação sobre 

atividades de pesquisa e ensino em universidades públicas brasileiras. A experiência com 

atividade de pesquisa aconteceu a partir de quatro projetos de extensão desenvolvidos na 

Universidade Regional do Cariri (URCA). Os primeiros são as duas fases do projeto 

Ampliando Linguagens e Tecnologias (ALT- fase I e II/ 2015-2016). O segundo é o 

projeto Desencapsulando o currículo escolar: uma abordagem multimodal para o ensino 

(2017). E, atualmente, na Universidade Estadual do Ceará (UECE/FECLI) a partir do 

Projeto-GEM: gêneros multimodais no processo de ensino-aprendizagem (2019), projeto 

de extensão que, assim como os demais, sinaliza a necessidade de se levar para o ambiente 

escolar as práticas de leitura e produção de textos multimodais.  

 Por outro lado, o interesse em trabalhar com lexicografia está voltado ao grupo de 

pesquisa Lexicografia, Terminologia e Ensino (LETENS – CNPq/UECE), liderado pelo 

Prof. Dr. Antônio Luciano Pontes, orientador desta tese, que também coordena o projeto 

o qual estamos filiados, Verbete lexicográfico, Multimodalidade e Estilo: uma 

abordagem semiótica (UERN/CAPES). 

 Com base nas reflexões e achados resultantes deste estudo, esperamos poder 

contribuir com o fortalecimento dos estudos sobre multimodalidade e suscitar 

possibilidade de melhor aproveitamento no uso de dicionários ilustrados digitais em todas 

as esferas comunicativas. 

 Isto posto, para satisfazer os propósitos mencionados, cabe-nos, por fim, sintetizar 

como este trabalho está organizado. Desse modo, além desta introdução, na qual 

identificamos os objetivos, a justificativa, as questões de pesquisa e as hipóteses, este 

estudo apresenta outros quatro capítulos, dois teóricos, um metodológico, um de análise, 

e as conclusões. 

O primeiro capítulo teórico, cujo título é Dicionários: fundamentos teóricos, está 

voltado para a discussão de aspectos que caracterizam a produção do conhecimento 

quanto ao fazer lexicográfico, focalizando, inicialmente, concepções básicas sobre léxico, 

lexicografia e, principalmente, um maior detalhamento sobre as tipologias de dicionários. 

Para finalizar esse capítulo, detalhamos, a partir de diferentes concepções teóricas, como 

se dá a organização interna de dicionários.  

O segundo capítulo teórico, intitulado Teoria da multimodalidade e seus 

desdobramentos, buscamos apresentar uma discussão centrada, inicialmente, em algumas 

concepções sobre as abordagens teóricas que serviram de base à teoria da 

multimodalidade. Em seguida, apresentamos a própria teoria, concentrando-nos na obra 
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fundadora dessa abordagem. Por fim, discutimos sobre dois estudos que discutem a 

multimodalidade a partir da relação entre a imagem e o texto. 

O capítulo metodológico, Percurso metodológico da pesquisa, está organizado 

em cinco seções, preocupado em, por um lado, discutir sobre os direcionamentos 

metodológicos da nossa pesquisa, buscando explicitar a natureza da pesquisa, a seleção 

do corpus e as categorias de análise. Por outro lado, descrever e fazer conhecer sobre o 

objeto de estudo a ser investigado.  

No capítulo de análise, A composição verbo-imagética do dicionário Merrian-

Webster, que se encontra dividido em três seções, procuramos explicitar, com base na 

teoria da multimodalidade, as manifestações intersemióticas que constituem o dicionário 

ilustrado online. Na primeira, intitulada processos conceituais, exploramos as relações 

exclusivamente imagéticas dos verbetes. Na segunda, intitulada relação lógico-semântica 

de expansão, apresenta a organização verbo-imagética a partir do nível de generalidade. 

Finalizando as análises, a terceira seção, intitulada complementaridade intersemiótica, 

ressalta uma avaliação dos constituintes visuais do verbete.  

 Por fim, apresentamos a conclusão, momento em que retomamos os objetivos de 

pesquisa e procuramos ratificar as hipóteses, sintetizando nossas constatações e as 

possíveis contribuições geradas pelo estudo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

CAPÍTULO I 

 DICIONÁRIOS: FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 Sobre as possibilidades em dar visibilidade às contribuições da metalexicografia 

para os estudos da linguagem, traçamos como fundamento a necessidade de desenvolver 

uma tese fundamentada no princípio da lexicografia, a fim de construir o entendimento 

acerca do funcionamento dos mais diversos dicionários, tal como apresenta esse estudo, 

que procura, com base na referida perspectiva teórica, estudar o dicionário visual online 

Merriam-Webster. 

 Tomando isso como base, refletimos aqui sobre o pensamento de alguns autores 

sobre os princípios que regem o fazer lexicográfico, por isso, num primeiro momento, 

focalizamos o entendimento sobre a lexicografia e as tipologias de dicionário e, em 

segundo momento, as orientações sobre a forma de organização de dicionários.  

 

1.1 LÉXICO, LEXICOGRAFIA E TIPOLOGIA DE DICIONÁRIOS 

  

Nesta seção não pretendemos dissertar incansavelmente sobre léxico, afinal este 

não é o objetivo desta tese, tampouco esta ação terá uma finalidade específica para o 

decorrer desses escritos. Mas, para complementar, vale salientar alguns aspectos 

relevantes acerca desse conceito. Cabe-nos indicar que o conceito de léxico abrange 

unidades acima do nível da palavra, como as expressões idiomáticas, os provérbios, as 

colocações e, muitas vezes, sequências de texto inteiras, o que nos faria inclinar-se ao 

fraseologismo.  

Mateus e Villalva (2006, p. 61) estão de acordo com a afirmação anterior. Para as 

autoras, é no léxico que cabe o registro de expressões sintáticas cuja interpretação requer 

aprendizagem específica. Deixando de lado o fraseologismo, mas colaborando com a 

ideia de que o léxico não comporta somente palavras, Pontes (2009, p. 18) nos reporta 

que “o léxico não se constitui apenas de palavras, mas também de unidades ainda menores 

as quais servem para formar novas palavras”. O autor nos deixa notar que tipos de 

unidades menores tais como os radicais, os prefixos e os sufixos podem juntar-se para 

formar novas palavras, as quais são compreendidas pelos falantes, porque conhecem as 

partes que as constituem. Sintetizando as duas visões, Schindler (2002, p. 34) nos diz que 

as atuais concepções de léxico incluem unidades abaixo do nível da palavra e acima desse 

nível. Schindler destaca três acepções para o termo em destaque: (i) conjunto de itens 
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lexicais estocados na mente dos falantes; (ii) componente lexical de uma teoria 

gramatical; (iii) componente lexical de um programa de processamento automático de 

linguagem – dicionários eletrônicos. Entretanto Welker (2004) explica que em português 

emprega-se o termo léxico, às vezes, como sinônimo de dicionário ou vocábulo. Nesse 

sentido, não é exagero levantar a definição de vocábulo. Welker (2004, p. 22) novamente 

nos esclarece, citando uma série de autores, que é comum observar que o termo vocábulo 

não é um termo distinto de palavra. Na verdade, ele elucida que não há um consenso 

quanto à diferenciação entre os dois termos. Queremos confiar que isso dependerá mais 

da filiação epistêmica de cada autor. Em todo caso, concordamos com a ideia segundo a 

qual “o léxico de uma língua se define como conjunto de palavras, vistas em suas 

propriedades, tais como: as categorias morfossintáticas, aspectos pragmáticos e 

informações etimológicas” (PONTES, 2009, p. 18). Isso nos faz perceber que essas 

relações parecem ser suficientes para caracterizá-las como palavras de uma classe 

particular. Em outras palavras, conforme Ilari e Cunha Lima (2011), as palavras também 

estão sujeitas a restrições semânticas combinatórias. Essa característica expõe 

informações que, se não determinam de maneira exata o seu sentido, pelo menos 

restringem de maneira considerável uma série de possibilidades que, para uma palavra 

totalmente desconhecida, seria um princípio infinito.  

 No geral, o que tentamos dizer no final do parágrafo anterior, ainda baseado nas 

concepções de Ilari e Cunha Lima (2011), é que o extralinguístico é um poderoso fator 

de contexto do léxico, e sua ação se exerce, entre outras formas, pela presença simultânea 

de palavras e objetos numa mesma situação de fala. As palavras tendem a ser 

compreendidas como parte de um contexto, que tende, normalmente, a ser abordado 

mediante estratégias com as quais a linguagem se organiza como um gênero. 

 Desse modo, consoante Ilari e Cunha Lima (2011), podemos inferir que há duas 

ideias que são importantes para quem trabalha com o léxico e para quem usa o dicionário 

como um de seus principais instrumentos de trabalho:  

 

(i) As palavras têm um sentido literal; 

(ii) Esse sentido literal pode variar de pessoa para pessoa, de tempo para tempo, 

de contexto para contexto, e está sempre sujeito a ajustes.  

(ILARI; CUNHA LIMA, 2011) 
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A respeito desses e de outros princípios, os autores explicam que os primeiros 

dicionários da história foram os bilíngues e, alguns poucos, plurilíngues. Essas obras 

surgiram a partir de necessidades práticas, voltados para o comércio da Europa. Ilari e 

Cunha Lima (2011) destacam que desse primeiro tipo de dicionário sucedeu um segundo, 

o que serve de auxiliar no estudo dos autores clássicos. Depois, surgiu um terceiro, que 

serve de auxiliar no estudo de autores vernáculos.  

Os dicionários monolíngues pertencem à última tradição e são obras de caráter 

basicamente normativo. Por outro lado, ao falar sobre dicionários descritivos, aqueles 

baseados no uso, os autores destacam que são bastante recentes e, embora tenham 

resultado em obras de muito valor, estão longe de constituir um protótipo de dicionários 

que os usuários estão familiarizados. Isto é, continuam perguntando sobre como a língua 

é, não como a língua deveria ser. 

 Desse modo, os mecanismos que o dicionarista mobiliza ao trabalhar com o 

léxico, conforme as observações de Ilari e Cunha Lima (2011, p. 28-29), são os seguintes: 

 

(a) Identificar uma expressão como um segmento que vale a pena distinguir dos 

segmentos vizinhos; 

 

Esse mecanismo mostra que um mesmo recorte de fala pode ser interpretado em 

variedades linguísticas diferentes e pode ser analisado como uma única unidade ou como 

duas ou mais unidades diferentes. 

Para Ilari e Cunha Lima (2011), reconhecer uma ou duas unidades num trecho da 

fala é um velho problema com o qual os dicionaristas do português convivem há muito 

tempo. Para os autores, é mais fácil mostrar que as pessoas encontram problemas de 

identificação entre duas grafias diferentes, mas os problemas são de segmentação e, 

apenas, em relação à escrita. 

 

(b) Reconhecer que esse segmento pode ser realizado de uma unidade linguística que 

se apresenta em forma diferente, em outros momentos, devido, por exemplo, aos 

efeitos de flexão. 

 

Ilari e Cunha Lima (2011) nos explicam que a língua é precisamente aquele 

princípio de organização que nos permite dizer que duas realizações diferentes de uma 

mesma palavra podem ser a mesma unidade, o que nos faz adentrar ao contexto das 
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classes de palavras. Os estudiosos apontam que falar em classe de palavras, ao invés de 

considerá-las uma a uma, fixa-se a ideia de que as palavras de uma mesma classe 

compartilham certas propriedades. “Falar em termos de classes é então uma forma de 

economizar saliva” (ibidem, p. 31). 

Os dicionaristas, por sua vez, recorrem à utilização de uma das tantas formas de 

um paradigma flexional como representante do paradigma inteiro. Um exemplo disso é o 

verbo intransitivo morrer. O que podemos entender, segundo as observações de Ilari e 

Cunha Lima (2011), é que a intransitividade não está na forma conjugada do verbo, mas 

na forma do radical. É por essa convenção que o infinitivo foi escolhido como 

representante de todo o paradigma. Um exemplo disso é que há muito tempo os 

neogramáticos latinos preferiam usar, nessa função, a primeira pessoa do singular do 

presente do indicativo, por exemplo: morro. 

 

(c) Atribuir à unidade em questão uma determinada significação; 

 

Para a atribuição de um sentido, Ilari e Cunha Lima (2011) relacionam a 

significação com a definição do verbete, afirmando que a definição não é um mecanismo 

que permite trocar palavras por palavras. Os autores sugerem que as definições nos 

permitem acessar a realidade, pois uma língua que não dê acesso à realidade não seria, de 

fato, uma língua. Vale ressaltar que há várias maneiras de definir: às vezes, para definir 

uma palavra, basta encontrar um bom sinônimo; em outros casos, é necessário colocá-la 

no contexto de uma frase e explicar a significação da frase como um todo.  

 

(d) Controlar os contextos – linguísticos e extralinguísticos – nos quais a unidade em 

questão está propensa a aparecer; 

 

Para Ilari e Cunha Lima (2011), este mecanismo é explicado a partir da ideia de 

que colecionar palavras é uma atividade não escolar que agrada aos falantes; eles mostram 

também que os falantes têm consciência de que a escolha entre expressões que 

qualificaríamos genericamente como sinônimas podem depender do contexto. Em outras 

palavras, num contexto determinado, qualquer palavra evoca outras palavras, um 

processo no qual pode ser importante a evocação de cenas dotadas de uma certa 

complexidade.  
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(e) Saber dar exemplos de uso correto e incorreto. 

 

Nesse mecanismo, geralmente, os dicionários apoiam suas caracterizações das 

palavras em exemplos reais. Seguindo uma orientação normativa, muitos lexicógrafos 

preferem usar como exemplo a língua de alguns escritores renomados. Supostamente os 

que souberam utilizar melhor a língua num determinado período da história. Para Ilari e 

Cunha Lima (2011), o que parece mais importante é assinalar que alguma prática de 

exemplificação, não necessariamente uniforme e rigorosa, é utilizada informalmente 

pelos usuários da língua. 

Percebemos, portanto, que o fazer dicionarístico envolve a necessidade de 

distinção entre unidades. Estas unidades diferenciam-se entre si por diversos aspectos, 

tais como: possuem uma significação; controlam os contextos; e deve-se saber usar 

exemplos reais como parte de um determinado recorte histórico.  

 Recorrendo novamente a Ilari e Cunha Lima (2011, p. 28 - 29), os dicionaristas, 

conforme os autores. enfrentam as questões acima referidas, construindo entradas lexicais 

padrões, mediante as quais os usuários reconhecem: 

(i) Um lema; 

(ii) Uma ou mais indicações sobre flexão, quando é o caso; 

(iii) Uma definição; 

(iv) Uma ou mais indicações de domínios do discurso a que palavra pertence; 

(v) Uma ou mais abonações. 

 

Essa discussão sobre a diversidade de aspectos envolvidos na construção de 

significados da palavra não objetiva, nesta pesquisa, apenas uma reflexão sobre léxico, 

vocábulo ou dicionário, mas busca direcionar o nosso olhar para além do exercício 

mecânico de fazer compreender a lista de verbetes de um dicionário com os objetos do 

mundo. Uma vez que no dicionário “não só se armazenam a bagagem cultural e histórica 

de uma sociedade”, mas também todas as transformações sofridas pela língua (DANTAS, 

2014, p. 155). 

Nesse entendimento, Coroa (2011, p. 67) institui que o dicionário é um produtivo 

instrumento do fazer linguístico: “é mais um dos elementos simbólicos de que cidadãos 

leitores e produtores de textos dispõem para construir, e reconstruir, redes de 

significações e constituir sujeitos.” Como podemos observar, o dicionário é uma obra 

bastante valorizada dentro das mais diversas línguas. Por sua vez, para conceituar o 
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dicionário, Pontes (2009, p. 24) vale-se da definição de Auroux (1992), de que o 

dicionário descreve e instrumentaliza uma língua e é considerado um dos pilares de nosso 

saber metalinguístico. O autor ainda considera a acepção de Gepí Arroyo (2000), segundo 

a qual, um dicionário é, por natureza, produto poliédrico, porque são múltiplos os pontos 

de vista sob os quais se pode descrevê-lo, caracteriza-o como repertório de palavras e que 

se organiza, “na maioria das vezes, por ordem alfabética, para facilitar a consulta”. Possui 

“informações gramaticais, semânticas, pragmáticas, discursivas e socioculturais” 

(PONTES, 2009, p. 24). Sobre essas duas visões, percebemos que a de Coroa (2011) 

amplia o leque de possibilidades que o dicionário proporciona aos sujeitos de construir 

significação. De outro ponto de vista, Pontes (2009) evoca o saber metalinguístico dessas 

obras. As duas acepções não são incompatíveis entre si, muito pelo contrário, juntas elas 

se complementam e estendem a possibilidade de compreensão sobre o que é um 

dicionário.  

Depreendemos, portanto, que os estudiosos e pesquisadores reconhecem a 

natureza social e ideológica dos dicionários, revelando um universo semântico-discursivo 

de determinados períodos da história. Além de esclarecer sobre esses aspectos, podemos 

configurar os dicionários como textos multimodais, pois, outras semioses são acionadas 

para a organização do material impresso ou eletrônico.  

Resumidamente, para Pontes (2009, p. 27), a obra lexicográfica pode, então, ser 

definida por: 

(01) Ter um caráter intertextual; 

(02) Ser polifônico, pois, muitas vozes se entrecruzam no seu discurso; 

(03) Ser ideológico, uma vez que reflete a construção e categorização da realidade 

que nos cerca.  

(04) Ser um texto multimodal, isto é, composto por mais de um modo semiótico, 

compreendendo elementos verbais e não-verbais em sua constituição. 

(05) Ser uma obra didática, pelo caráter explicativo e informativo de que ela se 

reveste para, entre outras finalidades, servir como livro de consulta e de leitura 

e formar as pessoas de aspectos socioculturais e científicos de uma época.  

 

Além dessas cinco definições, Pontes (2009, p. 27) elenca quatro traços 

fundamentais sobre o dicionário, ou seja, oferece características macrodefinidoras:  

(i) Repertório de palavras; 

(ii) Conjunto de informações gramaticais, semânticas, pragmáticas e 

ideológicas; 

(iii) Representante de um conhecimento genérico, cultural partilhado; 
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(iv) Texto materializado em um gênero. 

 

Dentro desse mesmo caminho de compreensão sobre o conceito de dicionário, 

Krieger (2005) acrescenta que o dicionário não é organizado apenas a partir de uma tarefa 

compilatória, mas requer conhecimento sobre língua, suas realizações e seu 

funcionamento. 

Em três momentos neste texto, falamos sobre obras lexicográficas como sendo 

sinônimo do termo dicionário. Isso porque a lexicografia é uma das disciplinas que estuda 

o léxico, que tem base na lexicologia. Para Birdeman (2001) a Lexicografia é uma 

atividade antiga e tradicional, sendo considerada a ciência dos dicionários. Krieger e 

Finatto (2004) explicam que a lexicografia é uma técnica de compor dicionários. Em 

acordo com essas definições, muitos estudiosos (ie. HERNÁNDEZ, 1989; PONTES, 

2009) enquadram a lexicografia dentro dos estudos que compreende a Linguística 

Aplicada, tendo em vista o entendimento de que essa se preocupa com os problemas 

teóricos e práticos que dão suporte à elaboração de dicionários. Não obstante as 

informações acima referidas, podemos afirmar que a lexicografia não está afiliada apenas 

à perspectiva prática, mas ela também se inscreve em uma vertente teórica. Assim, 

podendo ser divindade em Lexicografia Prática e a Lexicografia Teórica. Esta, também, 

conhecida como Metalexicografia. 

A Lexicografia Prática, nas palavras de Pontes (2009, p. 20), define-se como uma 

disciplina que diz respeito ao fazer lexicográfico, à confecção de dicionários. Segundo o 

autor, graças às contribuições de novas disciplinas teóricas e tecnológicas, “os dicionários 

deixaram de ser essencialmente normativos, para serem mais descritivos, preocupados 

com os usos da língua e com a educação linguística”.  

A Lexicografia Teórica (LT) se concentra, primordialmente, na história da 

lexicografia, na teoria sobre a organização do trabalho lexicográfico, nos princípios da 

lexicografia monolíngue e plurilíngue, nos estudos críticos dos dicionários, nas reflexões 

sobre a tipologia dos dicionários, na teoria do texto lexicográfico e nas reflexões sobre a 

metodologia de elaboração do dicionário. Entretanto Pontos (2009) nos mostra que a LT 

não está preocupada apenas com princípios teóricos e metodológicos sobre a elaboração 

das obras lexicográficas, mas sobre as características que regulam a estrutura e o 

comportamento linguístico ao ponto em que orientam e condicionam o trabalho do 

lexicógrafo. Para o autor, a LT “serve de fundamento sólido para o fazer lexicográfico e 

para as discussões relativas à Lexicografia Aplicada, estudo sobre os dicionários em 



 
 

41 
 

contexto escolar, sobre as atitudes e crenças dos alunos diante do dicionário”. (PONTES, 

2009, p. 20) 

Acerca das crenças que estudantes têm sobre o uso de dicionários, Pontes e 

Santiago (2009) apontam que muitos sujeito acreditam que: o dicionário serve para a vida 

toda; os melhores dicionários servem para tudo; o dicionário mais conhecido é o melhor; 

os dicionários representam apenas a norma padrão; quanto maior a nomenclatura do 

dicionário, melhor ele é; os dicionários são todos iguais; o dicionário indica competência 

intelectual de quem o lê; e é uma obra objetiva e neutra. Todas essas crenças apresentadas 

pelos autores revelam, na verdade, uma compreensão limitante sobre as obras. A nossa 

concepção sobre o dicionário é exatamente contrária a todas essas visões, e entendemos 

que essas ideias devem ser desconstruídas para melhor compreensão da funcionalidade 

dessas obras. Essas informações ressaltam a necessidade de novos estudos sobre a 

Lexicografia Teórica. 

Para além desses duas abordagens, Matínez de Sousa (2009) apresenta outros 

desdobramentos para a lexicografia, tais como a Lexicografia Linguística, que estuda e 

descreve o léxico de uma língua; a Lexicografia Enciclopédica, que compõe 

enciclopédias; a Lexicografia Dialetal, que estuda o regionalismo a partir da fala dos 

sujeitos; a Lexicografia Regional, que estuda o léxico que se fala em determinadas 

regiões; dentre outras.  

Nessa perspectiva, esta tese direciona-se à lexicografia com foco na linguística, 

em um dicionário monolíngue, multimodal e eletrônico. Assim, discutimos e analisamos 

os recursos semióticos mobilizados pelo lexicógrafo para compor os verbetes visuais em 

língua inglesa. Como podemos observar, muitas são as especificações acerca da variedade 

de dicionários. Por isso, há várias tentativas de classificação de dicionários.  

Nesse sentido, Pontes (2009) nos faz lembrar que, ao classificar os dicionários, 

poucos contemplam a figura dos usuários como ponto de partida e reconhece que se isso 

fosse levado em consideração, muito seria o pregresso para a Lexicografia. Ele nos diz 

que “todas as decisões dos lexicógrafos para a produção de dicionários são tomadas com 

base nas necessidades de um grupo de usuários, que condicionam a escolha do corpus 

documental” (PONTES, 2009, p. 30). Esse comportamento determina uma 

macroestrutura particular e uma microestrutura específica. Desse modo, Pontes (2009) 

mostra que há, pelo menos, quatro tipos de grupos de usuários:  

(a) os que possuem um bom conhecimento e domínio da língua;  

(b) aqueles que se encontram em período de aprendizagem da língua materna;  
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(c) os que se encontram em período de aprendizagem de língua estrangeira e, por 

fim,  

(d) os especializados em áreas do conhecimento. 

Levando em consideração os usuários, Pontes (2009) reconhece a existência de 

quatro tipos de dicionários: 

 

(i) Dicionários gerais 

Os dicionários gerais servem mais para a leitura, e não tem por finalidade ajudar 

o usuário nas tarefas relativas à produção do texto. Eles podem apresentar uma extensa 

macroestrutura e uma microestrutura não tão exaustiva. A função da microestrutura não 

pretende explicar informações consideradas desnecessárias ao pressupor que o usuário 

compartilha com ele os mesmos conhecimentos sobre a língua. 

 

(ii) Dicionários escolares 

Trata-se de uma obra usada por estudantes em fase de aprendizagem de sua língua 

materna. Dentro dessa tipologia podemos afirmar que existe o dicionário infantil e o 

dicionário escolar, propriamente dito. O infantil é destinado às crianças menores de 10 

anos, cuja tipologia busca chamar a atenção das crianças por meio de ilustrações, 

definições mais convencionais e exemplos em forma de narrativa. O dicionário escolar 

propriamente dito apresenta verbetes com informações que vão além das definições: 

“ampliação paradigmática, que situa a palavra descrita dentro do sistema léxico da língua 

e ampliação sintagmática (sinônimos, antônimos), que descreve o uso contextual das 

palavras (sintagma lexicalizados, regime preposicional, valências verbais etc.)” 

(PONTES, 2009, p. 33). De modo geral, o dicionário escolar deve cumprir funções de 

produção e construção de enunciados e, ainda, as funções de decodificar informação, as 

de entender os significados e os sentidos das palavras dos textos, como as paráfrases, as 

analogias e as exemplificações. 

 

(iii) Dicionário de aprendizagem – monolíngues, bilíngues e semibilíngues. 

Os dicionários de aprendizagem direcionam-se para aprendizes estrangeiros. 

Começando pelo dicionário monolíngue para estrangeiro, Pontes (2009, p. 35) explica 

que: 

As informações sintáticas neste tipo de dicionário são de âmbito da 

regência (regime preposicional). Além de notas de uso, podem-se 

encontrar nesses dicionários informações enciclopédicas ilustrações 
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(abrangendo figuras, desenhos, quadros etc.), bem como sinônimos a 

antônimos. As definições são claras, apresentam suficientemente, 

exemplos autênticos ou adaptados, de preferência; registram um apêndice 

gramatical, com os paradigmas dos verbos regulares e irregulares. 

(PONTES, 2009, p. 35) 

 

Como vimos, este tipo de obra apresenta definições que são autênticas 

explicações, sendo mais claras do que as dos monolíngues para nativos.  

 O dicionário bilíngue é usado na aprendizagem de língua estrangeira. Permite ao 

consulente decodificar enunciados da segunda língua, mas não garante a correta 

codificação da mensagem. Pontes (2009) nos explica que este tipo de dicionário é mais 

adequado para atividades de compreensão que para as atividades de produção.  

 O semibilíngue é o dicionário mais apropriado para todos os níveis e para as 

atividades tanto de compreensão como de produção. Neles as palavras estão definidas de 

forma muito simples na língua que se está aprendendo. “Apresenta-se o lema 

contextualizado por meio de exemplos (como em um dicionário monolíngue) e se incluem 

equivalentes para cada entrada (como em um dicionário bilíngue).” (PONTES, 2009, p. 

35).  

 

(iv) Dicionários especializados 

São aqueles que registram a terminologia técnica, científica ou artística de uma 

determinada área. Neste tipo de obra, a constituição do verbete, bem como sua disposição, 

a ordem dos paradigmas, apresentam-se diferentes do verbete que faz parte do dicionário 

geral. 

Além dos quatro tipos de definição que apresentamos, há a classificação do 

dicionário escolar com base na quantidade de conteúdo e grau de escolarização dos 

usuários. É o caso do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD - dicionários), 

programa vinculado ao Ministério da Educação, que classifica os dicionários a partir do 

nível de escolarização do aprendiz e pelo tamanho da macroestrutura. O PNLD – 

dicionários propõe parâmetros e critérios que as editoras produtoras das obras 

lexicográficas devem atender para conseguir a aprovação das referidas obras. A tabela a 

seguir ilustra essa classificação. 
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Quadro 1: Tipos de dicionários PNLD 

Tipos de 

dicionários 

Etapa de ensino Caracterização 

Dicionários de 

tipo 1 

1º ano do Ensino 

Fundamental 
• Mínimo de 500 e máximo de 1.000 verbetes;  

• Proposta lexicográfica adequada às demandas do 

processo de alfabetização inicial. 

Dicionários de 

tipo 2 

2º ao 5º ano do 

Ensino 

Fundamental 

• Mínimo de 3.000 e máximo de 15.000 verbetes;  

• Proposta lexicográfica adequada a alunos em fase de 

consolidação do domínio tanto da escrita quanto da 

organização e da linguagem típicas do gênero 

dicionário 

Dicionários de 

tipo 3 

6º ao 9º ano do 

Ensino 

Fundamental 

• Mínimo de 19.000 e máximo de 35.000 verbetes;  

• Proposta lexicográfica orientada pelas características 

de um dicionário padrão de uso escolar, porém 

adequada a alunos dos últimos anos do ensino 

fundamental. 

Dicionários de 

tipo 4 

1º ao 3º ano do 

Ensino Médio 
• Mínimo de 40.000 e máximo de 100.000 verbetes;  

• Proposta lexicográfica própria de um dicionário 

padrão, porém adequada às demandas escolares do 

ensino médio, inclusive o profissionalizante. 

Fonte: Santiago (2012) 

 

Podemos observar que o PNLD classifica em quatro os tipos de dicionários. Essa 

divisão é feita a partir do tamanho da macroestrutura e pela exigência de uma proposta 

adequada a cada fase de ensino. Os parâmetros e critérios estão subordinados à relevância 

pedagógica e busca contemplar os diferentes graus de dificuldades, desde um primeiro 

contato com o léxico até diferentes graus de complexidade.  

Para avaliar os dicionários, o PNLD – 2012 utilizou dois conjuntos de critérios: 

um de exclusão e outro de classificação. Santiago (2015, p. 74 -75) aponta quatro aspectos 

para o critério de exclusão: (i) Uso do português contemporâneo brasileiro: o vocábulo e 

a redação da obra precisariam contemplar a variante do português brasileiro; (ii) descrição 

da proposta lexicográfica: são informações sobre a quantidade de entradas e os critérios 

de seleção delas, público alvo, organização clara do verbete; (iii) necessidade de um guia 

de uso: deveriam apresentar instruções claras e objetivas sobre a composição da obra, 

com linguagem adequada para a localização de informações; e (iv) aspectos éticos: 

deveriam conter a diversidade social e cultural brasileira, sem explicações e/ou ilustrações 

preconceituosas. 

Santiago (2015, p. 75-78) sinaliza os seguintes critérios classificatórios utilizados 

para avaliar os dicionários, são eles: proposta lexical, seleção lexical, configuração do 

verbete, marcas de uso ou rubricas, informações linguísticas e ortográficas, orientação 

para o professor, qualidade pedagógica da obra, aspecto material e apêndice. Nesta tese 

decidimos dividir esses critérios em aspectos internos e externos ao dicionário. Os 
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aspectos internos estão relacionados às escolhas linguísticas, tipologia e a organização do 

dicionário, não necessariamente ligadas ao usuário. Os externos são aqueles que 

consideram o público alvo do dicionário. 

Conforme Santiago (2015, p. 75 – 78): 

a) Aspectos internos: 

(i) Proposta lexicográfica: relaciona-se a uso adequado da linguagem, 

correção e precisão de conceitos e qualidade das referências teóricas; 

(ii) Seleção lexical: multiplicidade e importância da seleção vocabular, 

deve incluir regionalismos, africanismos e indigenismos, palavras de 

diferentes classes gramaticais, de domínio discursivos diversos e do cotidiano 

infantil e infanto-juvenil; 

(iii) Configuração do verbete: organização interna do verbete; 

(iv) Marcas de uso ou rubricas: indicação sistemática e consistente de 

diferentes registros e graus de formalidade; 

(v) Informações linguísticas e ortográficas: indicação e correção de 

ortografia, de divisão silábica, de variantes linguísticas, de informações 

gramaticais, de flexões irregulares e de pronúncia; 

(vi) Explicitação dos sentidos (acepções e definições): apresentação de 

acepções distintas e precisas em linguagem adequada. 

(vii) Informações linguísticas e ortográficas: indicação de ortografia, de 

divisão silábica, de variantes linguísticas, de informações gramaticais, de 

flexões irregulares e de pronúncia; 

 

b) Aspectos externos: 

(i) Orientação para o professor: orientações objetivas e funcionais para o 

docente; 

(ii) Qualidade pedagógica da obra: contribuição da obra para as demandas 

didático-pedagógicas; 

(iii) Aspecto material: qualidade da impressão e do papel; 

(iv) Apêndices: informações ao nível de ensino. 

 

Além desses critérios, porém dentro da compreensão das tipologias dos 

dicionários, as obras podem ser classificadas quanto à ordenação do material. A 

ordenação pode ser onomasiológica ou semasiológica. O dicionário onomasiológico (do 

grego onomasía – “termo”) “parte do conceito para encontrar signos” (WELKER, 2004, 

p. 47). Pontes (2009), por sua vez, explica que esse tipo de dicionário organiza os 

conceitos em campos conceituais, ao invés de ordená-los alfabeticamente. O dicionário 

semasiológico (do grego semasía – “significado”) “vai da forma, do lexema ao 
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significado” (WELKER, 2004, p. 47). Segundo Pontes (2009), este tipo parte do 

significante léxico para indicar conteúdos realizados. Neles sempre se explica o conteúdo 

dos significantes léxicos.  

Em síntese, nesta seção, levantamos alguns conceitos sobre léxico, dicionário e 

sobre o fazer lexicográfico. Em seguida, apresentamos duas tipologias que orientam o 

fazer lexicográfico no Brasil. A primeira foi a tipologia classificada sob o critério do 

usuário. A segunda, baseada nos parâmetros e critérios do Programa Nacional do Livro 

Didático, do Ministério da Educação, que tem como norte a quantidade de conteúdo e o 

grau de escolarização do consulente. Por fim, mostramos que os tipos de dicionários 

podem ter uma ordenação específica, podendo ser onomasiológica ou semasiológica. Na 

seção que se iniciará dissertaremos especificamente sobre a organização estrutural de 

dicionários.  

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DE DICIONÁRIOS 

 

 Na seção anterior, discutimos que as obras lexicográficas possuem peculiaridades 

quanto a sua classificação. Uma tendo em vista o próprio consulente e a outra voltada 

para a quantidade de conteúdo e a escolarização do usuário. Nesta seção, sobre a estrutura 

de dicionários, atentamos para o fato de que as obras precisam ser organizadas em níveis 

estruturais padronizados. Tais níveis devem funcionar como um sistema interligado de 

informações, a partir dos recursos linguísticos, imagéticos e/ou gráficos, para que os 

usuários encontrem, de forma rápida, o vocábulo que buscam consultar.  

 No que concerne a esta sistematização, uma generosa parcela dos pesquisadores 

da área da lexicografia mantém um consenso sobre a organização de dicionários. 

Normalmente, estando dividida em megaestrutura, macroestrutura, medioestrutura e 

microestrutura. Essa organização trata-se de características internas, como a redação das 

definições, a marcação de palavras com respeito às diferenças gráficas, de estilo, de área 

de conhecimento e função dos exemplos. 

Dentre esses pesquisadores, Gelpí Arroyo (2000) acrescenta a iconoestrutura, 

conjunto de ilustrações de qualquer tipo que são adicionados ao dicionário. Esse elemento 

não será abordado nesta tese, pois trata-se de uma categoria pouco aclamada pelos 

estudiosos, além de muito limitada quanto as relações verbo-imagéticas do verbete. Além 

disso, a autora não se apropria de uma abordagem teórica multimodal consolidada, mas 

parte de experiências empíricas sobre a ocorrência da imagem no verbete. Em dado 
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momento da sua discussão, a autora explica que a imagem possui apenas duas funções no 

dicionário: adicionar ou substituir informações. Fato que, para nós, parece não proceder, 

logo, conforme nossa hipótese, dicionários visuais possuem uma complexidade maior na 

organização estrutural do verbete multimodal. Desse modo, nossa intenção é exatamente 

perceber e estabelecer critérios para esse tipo de verbete.    

Quando se fala em organização, Pontes (2009, p. 66) afirma que “o texto 

lexicográfico se forma a partir de dependência mútua, isto é, as informações não aparecem 

na sua composição de maneira aleatória ou ao acaso”. Pois, é um texto passível de se 

identificar características que façam as informações serem coerentes, ainda que as partes 

internas estejam interconectadas, como um conjunto de estruturas encaixadas. 

 O primeiro elemento desse sistema organizacional é a megaestrutura. Adotamos 

este termo, usado por Pontes (2009), por ser parte de um conjunto maior que gera uma 

sequência lógica com as outras estruturas. Entretanto é importante fazer entender que 

outros estudiosos adotam outras nomenclaturas, Hausmann & Wiegand (1989 apud 

Welker, 2004), os quais chamam de textos externos; Haensch (1982 apud Welker, 2004), 

que nomeia de macroestrutura; e Gelpí Arroyo (2000 apud Welker, 2004) que batiza de 

hiperestrutura. De modo geral, todos entendem esta estrutura como sendo a parte geral 

do dicionário, contendo três partes principais, o material anteposto, a nomenclatura e o 

material posposto. 

 Sobre as três partes mencionadas, Hartmann & James (1998 apud Welker, 2004) 

designam como conjunto formado pelas nomenclaturas e os textos externos – outside 

matter. Assim, dividem a megaestrutura em front matter, middle matter e back matter1. 

Cabe ainda mencionar que Pontes (2009) traz outra nomenclatura à megaestrutura de 

dicionários escolares, porém as definições dadas aos termos não divergem daquelas dos 

autores já citados. O autor divide-a em “páginas iniciais (elementos preliminares, material 

anteposto), o corpo (nomenclatura ou macroestrutura) e as páginas finais (material 

posposto)” (PONTES, 2009, p. 66-67). Em suma, Welker (2004) constata que a 

megaestrutura pode ser constituída pelo prólogo, prefácio, introdução, lista de 

abreviaturas usadas no dicionário, informações sobre a pronúncia, resumo da gramática, 

lista de siglas e/ou abreviaturas, lista de verbos irregulares, listas de nomes próprios, lista 

de provérbios, bibliografia, fonte e, algumas vezes, certas curiosidades.  

                                                             
1 Anterior, interno e posterior, respectivamente. (Tradução nossa) 
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 Quanto ao material anteposto, Pontes (2009, p. 67) destaca que é de presença 

obrigatória na megaestrutura do dicionário. Por outro lado, Welker (2004, p. 80) nos 

mostra que há autores que consideram apenas o corpo do dicionário como parte 

obrigatória. O que é consenso entre os dois autores é que há a necessidade de informações 

sobre como usar os dicionários, isto é, uma explicação sobre a organização. Sobre esses 

textos externos, Welker (2004, p. 80) constata que não possuem uma posição fixa, “a não 

ser o prefácio e a introdução, que devem preceder as nomenclaturas”. 

 Front matter ou material anteposto desempenha função metalinguística, já que 

ressalta como os dicionários foram feitos e os seus usos possíveis. Serve, portanto, para 

que os consulentes compreendam como a obra se organiza e como manuseá-la. 

Tecnicamente, Pontes (2009, p. 67) destaca elementos que deveriam constar nesta parte 

introdutória, são eles: as características da obra; a definição de critérios adotados pelo 

lexicógrafo; as indicações de uso, como guia para a consulta da obra; e a indicação do 

leitor potencial do dicionário. Dentro desse mesmo entendimento, elencamos a seguir o 

que Damin (2005, p. 83) considera como elemento importante do material anteposto: 

(i) Deve explicar para quem é destinado e quais informações o usuário irá 

encontrar na obra; 

(ii) Deve oferecer um guia de uso que explique como procurar as palavras 

utilizando a ordem alfabética; 

(iii) Deve explicar como o usuário pode entender a organização do artigo 

léxico e se movimentar dentro dele; 

(iv) Deve informar sobre como as acepções estão ordenadas; 

(v) Deve ter informações sobre como entender e utilizar o sistema de 

remissão entre as partes do dicionário; 

(vi) Deve conter explicações sobre símbolos, ícones e abreviaturas.  

 

Percebemos que a parte introdutória é responsável por instruir o leitor quanto à 

compreensão da obra e promover o acesso a todas as informações. Pontes (2009, p. 69) 

nos explica que “isso é necessário para a formação do leitor de um dicionário, já que os 

dicionários não são todos iguais”. 

Middle matter ou corpo do dicionário são as nomenclaturas. É o dicionário 

propriamente dito, o conjunto de entradas do dicionário. É verticalmente organizado por 

ordem alfabética ou campos semânticos. São os substantivos, verbos, advérbios, 

conjunções, preposições, abreviaturas, prefixos e tudo que possa funcionar como entrada 

nos dicionários. 
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Back matter ou material posposto é de caráter opcional, situado no final dos 

dicionários, logo após a nomenclatura. São os apêndices e os anexos. Os apêndices 

apresentam uma minienciclopédia, elementos de composição, resumo gramatical, tabelas 

de conjugação dos verbos; os anexos apresentam documentos, estatísticas, grafia, 

quadros, ilustrações ou textos que mantenham estreita relação com o assunto do 

dicionário. Pontes (2009) nos diz que essas informações são importantes para os 

dicionários escolares.  

Ademais, os elementos que compõem o Front matter e o Back matter devem ser 

visualmente destacados para melhor acessibilidade dessas partes. Por sua vez, o Middle 

matter possui uma organização particular, assunto que abordaremos no próximo 

parágrafo. 

A macroestrutura é definida como conjunto de entradas organizadas de forma 

vertical no Middle matter, nomenclatura ou word-list. Entretanto Nascimentos (2018, p. 

48) explica que a macroestrutura não é somente esse conjunto de entradas de um 

dicionário, “mas o conjunto de uma determinada quantidade de palavras-entrada, 

escolhidas e organizadas criteriosamente que podem ser dispostas no dicionário em 

ordem alfabética, temática, cronológica ou de frequência”. 

Pontes (2009) expressa que existem três aspectos fundamentais que constituem o 

nível estrutural da macroestrutura, são aspectos complexos que envolvem a seleção do 

léxico, a ordenação das entradas e a quantidade de conteúdo.  

Na seleção do léxico, “o material lexical selecionado para construir a 

macroestrutura se estabelece a partir de um corpus previamente estabelecido ou 

aproveita-se de dicionários já existentes” (PONTES, 2009, p. 73). Sobre a seleção do 

léxico, Biderman (1984) explica que o corpus será armazenado em um banco de dados 

no computador, dele serão extraídos dois produtos básicos:  

(i) Indices verborum: as palavras recolhidas, que serão ordenadas 

hierarquicamente em ordem decrescente de frequência; 

(ii) Palavras essas que deverão ser agrupadas em blocos, nos quais a mesma 

palavra-chave apareça em todos os diferentes contextos em que ela 

ocorreu. 

Por sua vez, Haensch (1982, p. 396 apud Pontes, 2009) esclarece que há critérios 

que determinam, de maneira decisiva, a seleção de entradas de um dicionário: 
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(i) Critério externo: o grupo de usuários a que se destinará (especialistas, 

tradutores, alunos de escolas técnicas, público com maior grau de instrução 

etc.); 

(ii) Critério interno: método de seleção de unidades segundo princípios 

linguísticos. 

 

Em uma reflexão sobre o número de entradas ideais para compor a nomenclatura 

de um dicionário, Pontes (2009, p. 74) indicou que não é simplesmente o número de 

entradas o ponto alto do dicionário, ou seja, a qualidade do dicionário não depende da 

quantidade de entradas. No que lhe concerne, Welker (2004) diz que a quantidade de 

verbetes é influenciada por decisão do lexicógrafo sobre a inclusão ou não de diversos 

tipos de lexemas. Com base nessas informações, o que se pode fazer é, de maneira 

aproximada, entender os tipos de dicionários, como exemplificado por outros autores na 

tabela a seguir: 

Quadro 2: Distinções entre dicionários 

OUTROS TIPOS DE DICIONÁRIOS 

Biderman 

(1984) 

dicionário 

infantil e/ou 

básico: cerca 

de 5.000 

verbetes 

dicionário 

escolar e/ou 

médio: 10.000 

– 12.000, ou 

até 30.000 

dicionário 

padrão: cerca 

de 50.000 

“thesaurus”: 

100.000, 

200.000, 

500.000 

 

 

_ 

Martínez de 

Sousa (1995) 

dicionário 

infantil: entre 

2.500 e 5.000 

entradas 

dicionário 

escolar: entre 

5.000 e 

25.000 

dicionário 

manual: entre 

25.000 e 

50.000 

dicionário de 

língua seletivo 

e normativo: 

entre 50.000 e 

100.000 

dicionário de 

língua 

descritivo: mais 

de 100.000 

Welker 

(2003) 

dicionário 

grande: mais 

de 100.000 

entradas 

dicionário 

médio, “de 

mão”: 50.000 

a 100.000 

dicionário 

pequeno, “de 

bolso” 

(embora não 

caiba no 

bolso): 20.000 

a 50.000 

minidicionário: 

5.000 a 20.000 

microdicionário: 

até 5.000 

Fonte: Adaptado de Welker (2004) 

 

Como podemos ver no quadro 02, nem todas as palavras, por motivo de espaço 

ou pelo objetivo do dicionário, podem ser registradas na nomenclatura do dicionário. Por 

exemplo, segundo Pontes (2009), as palavras derivadas costumam ser colocadas 

independente das derivadas aspectuais; as compostas aparecem como entrada 

independente dos compostos aglutinados ou ligados por hífen; as superlativas e adverbiais 

terminadas em -mente registram as formações irregulares e excluem-se, de modo geral, 

os advérbios terminados em -mente e os superlativos regulares; os sufixos e os prefixos 
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dependem do tipo de dicionário, sendo que os estrangeiros costumam incluir; as siglas e 

acrônimos têm sido cada vez mais registradas como entradas independentes. 

O próximo aspecto elencado por Pontes (2009) é a ordenação do material. A 

ordenação pode ser onomasiológica ou semasiológica, conforme observado na seção 2.1. 

A semasiológica se organiza em ordem alfabética e, aquela, é ordenada por campos 

temáticos. Nesta tese, o dicionário utilizado segue a linha onomasiológica, o que nos 

permite não discorrer sobre a ordenação semasiológica. 

O último aspecto que levantamos é a quantidade de conteúdo, o tamanho da 

nomenclatura ou a densidade lexical. Assim, como mostramos na Quadro 02, a 

quantidade do conteúdo vai depender do tipo de dicionário. Quanto a essa densidade, 

Pontes e Santigo (2009) explicam que grande parte dos dicionários imprimem em suas 

capas a quantidade de palavras-entradas. Para esses autores, isso reforça a crença de que 

quanto maior a nomenclatura, melhor o dicionário.  

 A medioestrutura, por sua vez, é o sistema de referência entre as diferentes partes 

do dicionário. Segundo Pontes (2009), esse plano corresponde a um sistema de 

articulação entre a macro e a microestrutura e outros componentes do dicionário, como o 

material anteposto, o material posposto e o material interposto e de todos esses elementos 

com o usuário. Desse modo, a medioestrutura trata-se do sistema de remissões e de 

referências que direcionam o usuário de um “lugar” a “outro” no dicionário.  

 Resumidamente, Pontes (2009, p. 88) elenca duas funções bem específicas das 

remissões: a primeira, “é evitar repetição da mesma informação em duas palavras ou em 

duas acepções sinônimas”; a segunda, “é facilitar ao leitor a ampliação de conhecimento 

em relação ao tema da consulta, enviando-o à entradas ou partes de verbetes cuja leitura 

pode ilustrar lhe com mais precisão ou amplitude”. 

 Welker (2004, p. 178-179) explica que as remissões mais comuns dentro do 

verbete são: 

(i) Diretamente de um lema para outro. “O lexema representado pelo lema não é 

defino; como não há nenhuma ou quase nenhuma informação sobre o lema, 

[...] trata-se de uma remissão obrigatória. (WELKER, 2004, p. 178). Podendo 

ocorrer em situações diversas: 

 

a) De um lexema mais raro remete-se a um sinônimo ou uma variante 

ortográfica mais frequente; 

b) O lema é uma forma flexionada; 
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c) O lema não constitui um lexema, mas apenas faz parte de um lexema 

complexo. (WELKER, 2004, p. 174-179) 
 

(ii) Dentro do verbete ou em algum ponto da nomenclatura. Ocorrem as seguintes 

situações: 

a) Para lexemas relacionados semanticamente; 

b) Para lexemas relacionados etimologicamente; 

c) Para variantes ortográficas; 

d) De lexemas compostos ou complexos para lexemas simples; 

e) Para informações nos textos externos; 

f) Para ilustrações gráficas. (WELKER, 2004, P. 179) 

 

 Como observamos anteriormente, há várias formas de remissão. Para Welker 

(2004), é importante que o dicionário traga explicações sobre as remissões dentro da 

introdução, principalmente as listadas no caso (i).  

 A microestrutura, estrutura particularmente em destaque para esse estudo, “é o 

conjunto de paradigmas ordenados e estruturados, dispostos horizontalmente, ou seja, 

linearmente, após a entrada dentro de cada verbete” (PONTES, 2009, p. 95). Welker 

(2004) cita, pelo menos três autores que definem o que é a microestrutura. O primeiro é 

de Baldinger (1960, p. 524) para quem “a microestrutura responde à pergunta sobre as 

diversas acepções da palavra”; o segundo é de Rey-Debove (1971, p. 21) que entende a 

microestrutura como “conjunto das informações ordenadas de cada verbete após a 

entrada”; e Barbosa (1996, p. 266), que explica que ela “é composta das informações 

ordenadas que seguem a entrada e têm uma estrutura constante, correspondendo a um 

programa e a um código de informações aplicáveis a qualquer entrada”.  

Em suma, a microestrutura corresponde ao conjunto de elementos que compõem 

a definição de uma entrada. A entrada é o título do verbete, o vocábulo que denomina o 

conceito a ser explicado, permitindo sua indexação. Como dissemos, a entrada é seguida 

de sua definição, que precisa ser objetiva e o mais completa possível. Assim, entendemos 

que a definição precisa estabelecer uma relação coerente entre o termo que serve de 

entrada e sua definição, indexação formada pela descrição do conceito. A definição será 

comumente formada por exemplos concretos de construções linguísticas 

 Welker (2004, p. 108) ainda nos explica que a microestrutura pode ser dividida 

em concreta e abstrata. A concreta “é aquela que se vê em determinado verbete, é a forma 

concreta em que as informações sobre o lema são dadas” (ibdem). A abstrata, por outro 

lado, é o programa de informações, “antes de se confeccionar o dicionário, elabora-se 

uma microestrutura abstrata, que, em seguida, será preenchida com os dados concretos.” 
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(ibdem). Para Pontes (2009, p. 96), a abstrata “se dispõe horizontalmente, de forma 

padronizada, isto é, igual, constante para cada tipo de lema, tendo em vista a classe 

gramatical a que pertence, o tipo de categoria verbal”.  

 Hausmann & Wiegand (1989, p. 341 apud Welker, 2004, p. 108) elencam os tipos 

mais importantes de informações que se encontram na microestrutura: 

(i) Informação que identifica o lema na sincronia; 

(ii) Informação que identifica o lema na diacronia; 

(iii) Informação explicativa; 

(iv) Informação sintagmática; 

(v) Informação paradigmática; 

(vi) Vários tipos de informação semântica; 

(vii) Observações; 

(viii) Ilustrações; 

(ix) Elementos de ordenamento; 

(x) Remissões; 

(xi) Símbolos substutivos. 

 

Welker (2004) explica que, na lista, as informações iniciais estão relacionadas ao 

lema como um todo, e que as outras podem ser “repetidas para cada uma das acepções de 

um lema polissêmico” (WELKER, 2004, p. 109). O autor notou, inclusive, que falta uma 

menção às expressões idiomáticas.  

 Com base no entendimento sobre essa estruturação, a seção que se encerra, 

discutiu sobre os princípios gerais de organização de dicionários. Desse modo, o 

dicionário pode compor uma megaestrutura, uma macroestrutura, um medioestrutura e, 

por fim, uma microestrutura. Essa estruturação é importante, pois, como os dicionários 

contêm grande quantidade de informações, elas precisam ser categoricamente bem 

organizadas. Todas estas categorias nos permitirão inferir como um dicionário eletrônico 

pode ser organizado.  

 Isso posto, o capitulo que se iniciará discutirá sobra a Teoria da Multimodalidade, 

mas antes, sobre a abordagem da semiótica social, advinda da Linguística Sistêmica-

Funcional.  
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CAPÍTULO III 

TEORIA DA MULTIMODALIDADE E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Partindo da compreensão de que os estudos da multimodalidade se situam na área 

que compreende a Semiótica Social, proposta por Michael Halliday (1979) e Hodge & 

Kress (1988), defendem que a linguagem verbal não figura como único modo semiótico 

responsável pela produção dos sentidos, e que os diversos modos devem considerar a 

dimensão social. Ainda que, esta dimensão, presente nos sistemas semióticos, é intrínseca 

à natureza e à função. Consideramos que imagem e texto devem sempre ser estudadas 

conjuntamente. Isto quer dizer que as representações sígnicas são reconhecidas no curso 

das interações das práticas de linguagem e das funções sociais que os diversos modos de 

linguagem desempenham na atividade comunicativa.  

 A partir da compreensão de que a representação sígnica e a atividade comunicativa 

estão na base do texto, “uma vez que envolvem uma gama ampla de diversas formas de 

comunicação que as pessoas usam – imagens, gestos, olhar, postura – e suas relações 

entre elas” (JEWITT, 2010, p. 14), podemos inferir que os significados construídos a 

partir da multimodalidade figuram-se como discursos sociais.  

 Tomando isso como pressuposto, neste capítulo, consideramos imprescindível a 

necessidade de se articular a relação entre imagem e texto. Deste modo, procuramos 

discutir aspectos da produção do conhecimento referente à Semiótica Social, focalizando, 

de modo especial, a Teoria da Multimodalidade e, sobretudo, seus desdobramentos mais 

específicos que buscam estudar a sinergia que se estabelece entre as semioses verbo-

imagéticas.  

 Para tanto, no primeiro momento, procuramos apresentar um breve debate sobre 

a Linguística Sistêmica-Funcional; em seguida, tratamos especificamente sobre a obra 

fundadora da Teoria da Multimodalidade e em um terceiro e quarto momento, levantamos 

propostas de como se pode entender a relação intersemiótica entre imagem-texto. 

  

2.1 MULTIMODALIDADE E A ABORDAGEM SISTÊMICA 

  

 Os estudos sobre as relações intersemióticas, como mencionado, têm utilizado a 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) como base para construção de uma 

metalinguagem para os estudos do texto multimodal. Isso por que Halliday e Mathiessen 

(2004, p. 24) explicam que a “linguagem é um sistema semiótico complexo organizado 
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em vários níveis e/ou estratos”, composta de dimensão social e cultural. Ou seja, um 

sistema em que os usuários são capazes de entender e se fazer entender nos seus grupos 

sociais, levando em consideração as diferentes necessidades comunicativas. Nesse 

sentido, Halliday e Matthiessen (2004, p. 03), explicam que o texto “é qualquer instância 

da linguagem, em qualquer meio, que faz sentido a alguém que conhece a linguagem”. 

Trata-se de uma forma múltipla de entender a linguagem, inserindo-a como proposito 

para construção dos sentidos dos diferentes signos e nas mais diversas práticas socais.  

Os estudos das relações entre os diferentes signos, das relações intersemióticas, 

surgiram, portanto, na esteira do entendimento de que a linguagem é parte de um sistema 

semiótico social necessário para o desenvolvimento da sociedade. O modelo da 

Gramática do Design Visual (GDV), proposto por Kress e van Leeuwen (2006 [1996]), 

se desdobrou a sombra da abordagem sistêmica, responsável por construir o modelo de 

referência à metalinguagem visual.  

Para melhor destacar as observações mencionadas, passamos à descrição do 

percurso teórico na subseção 2.1.1, que focaliza o conhecimento sobre a LSF e a 

Semiótica Social, e, à seção 2.1.2, que contempla discussões sobre a Gramática do Design 

Visual. 

 

2.1.1 Linguística Sistêmico-Funcional: base da multimodalidade 

 A Linguística Sistêmico-funcional (daqui para frente LSF) entende a linguagem 

como uma teia de opções na qual os sujeitos usuários de uma dada língua natural fazem 

suas escolhas para transmitir significados em contextos de uso específicos. Ela se ocupa, 

portanto, das funções entre as diversas vias de interação social e a linguagem. Isto quer 

dizer que ela busca estudar a linguagem em uso, tomando o texto e seu contexto como 

objeto de estudo.  

 Para a perspectiva sistêmica, todas as esferas de atividades humanas são mediadas 

pela linguagem, exigindo dos sujeitos, usuários da língua, experiência no que diz respeito 

ao reconhecimento, diferenciação e classificação das escolhas linguísticas. Isto posto, os 

sistêmicos acreditam que podemos identificar, por exemplo, frases gramaticais das frases 

agramaticais, isto é, em momento ou em outros da nossa atuação enquanto sujeito sociais 

sabemos diferenciar os usos apropriados e/ou inapropriados da língua.  

 Por isso a LSF é considerada uma teoria social, pois surge não como sistema 

pronto e acabado, mas para satisfazer as necessidades comunicativas dos seus usuários. 
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Nessa perspectiva, a língua deve ser analisada e entendida a partir dos usos que fazemos 

para realizar as atividades especificas na vida em sociedade, não para a descrição 

descontextualizada das estruturas linguísticas.  

 Feitos esses levantamentos, podemos afirmar que a linguagem é um fenômeno 

social e não individual. Isso mostra que é o significado das mensagens em situação de uso 

que determina a forma e não a forma quem determina a mensagem, como previram as 

abordagens estruturalistas. Essa forma de compreensão mostra que a gramática, portanto, 

é modelada e modela as formas de interação social dos sujeitos. Nesse sentido, Halliday 

(1979, p. 17-18) explica que: 

 

A linguagem é o principal canal através do qual é transmitida, os modelos 

da vida, para o qual aprende a se sintonizar como membro de uma 

"sociedade" - dentro e através dos vários grupos sociais, da família, do 

bairro e assim por diante - e adotar sua "cultura", seus modos de pensar e 

agir, suas crenças e seus valores. Isso não acontece por instrução, pelo 

menos não no período pré-escolar; ninguém ensina a ele os princípios 

segundo os quais os grupos sociais são organizados, nem seus sistemas 

de crenças, nem os entenderia se tentasse; acontece indiretamente, 

através da experiência acumulada de inúmeros fatos pequenos, 

insignificantes em si mesmos, nos quais sua conduta é guiada e regulada, 

e no decorrer do qual ele contrata e desenvolve relacionamentos pessoais 

de todos os tipos.2---3 

 

 Feitas as definições de que os sistemas sociais não são algo aprendido na escola. 

Todo este sistema de crenças é construído em sociedade, pela família, no bairro e nos 

diversos grupos sociais, nos quais estamos inseridos. As nossas experiências são 

acumuladas a partir até mesmo das situações que consideramos menos significativas. Elas 

guiam e regulam todas as atividades da nossa vida. A natureza da estrutura da língua de 

que cada indivíduo faz uso, depende exatamente desses usos em situações comunicativas 

concretas. Por isso, o sistema linguístico é determinado pelas funções socias que a língua 

precisa desempenhar. Nesse entendimento, Halliday continua dizendo que  

 

A verdade surpreendente é que eles são os usos cotidianos da linguagem 

mais comum, com pais, irmãos e irmãs, com crianças do bairro, em casa, 

                                                             
2 La lengua es el canal principal por el que se le trasmitan, los modelos da vida, per el que aprende a atuar 

como miembro de una "sociedad" —dentro y a través de los diversos grupos sociales, la familia,, el 

vecindario, y así sucesivamente— y a adoptar su "cultura", sus modos de pensar y de actuar, sus creencias 

y sus valores. Eso no sucede por instrucción, cuando menos no en el periodo preescolar; nadie le enseña 

los principios de acuerdo con los cuales están organizados los grupos sociales, ni sus sistemas de creencias, 

como tampoco los comprendería él si se intentara; sucede indirectamente, mediante la experiencia 

acumulada de numerosos hechos pequeños, insignificantes en si, en los que su conducta es guiada y 

regulada, y en el curso de los cuales él contrae y desarrolla relaciones personales de todo tipo. 
3 Todas as traduções apresentadas nesse capítulo são de nossa autoria. 
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na rua e no parque, em lojas, trens e ônibus, que servem para transmitir à 

criança as qualidades essenciais da sociedade e a natureza do ser social4. 

(HALLIDAY, 1979, p. 19) 

  

Todavia, a relação entre homem e sociedade, entre linguagem e homem social 

afeta a criação do homem social ou, pelo menos, o processo de criação. Pois, a linguagem 

é o meio pelo qual as pessoas interagem em diversos ambientes sociais.  Halliday (1979) 

explica que linguagem e homem social significam linguagem como instrumento funcional 

de interação de todo homem, isto é, a linguagem entre homem-a-homem ou a linguagem 

como comportamento humano. À vista disso, em uma sociedade, os papeis assumidos 

pelos sujeitos são múltiplos: 

Os papéis sociais são combináveis e, como membro de uma sociedade, o 

indivíduo realiza não apenas um, mas muitos papéis ao mesmo tempo, 

sempre por meio da linguagem. Assim, a linguagem é uma condição 

necessária para este elemento final no processo de desenvolvimento do 

indivíduo.5 (HALLIDAY, 1979, p. 25) 

  

 Ainda, segundo Halliday, não estamos na sociedade em monólogo consigo 

mesmo, nem estamos desempenhando únicos papéis. Nós estamos, a todo instante, 

desempenhando múltiplos papéis sociais necessários para a nossa interação, nossa 

convivência em sociedade. 

 Então, enquanto os formalistas entendem e descrevem a língua como sistema de 

regras, a LSF passa a explicar o papel central das estruturas linguísticas e suas implicações 

para a comunicação. Os seguidores dessas linhas perspectiva teórica entendem que a 

língua está dividida em três estratos. O primeiro é o fonológico. O segundo é o 

lexicogramatial. O último é o semântico. Cada um desses estratos é descrito como um 

sistema que seleciona os conjuntos paradigmáticos disponíveis na língua que realizam 

essas escolhas no eixo sintagmático. Desse modo, o autor fala que a linguagem é sistêmica 

porque oferece sistemas de escolhas linguísticas para seus usuários. 

 O subsistema semântico, o que nos interessa nesta tese, se relaciona aos 

significados das orações e se organizam em três metafunções: ideacional, interpessoal e 

                                                             
4 La verdad sorprendente es que son los usos cotidianos del lenguaje más ordinarios, con padres, hermanos 

y hermanas, con niños del vecindario, en el hogar, en la calle y en si parque, en las tiendas y en los trenes 

y los autobuses, los que sirven para trasmitir, al niño, las cualidades esenciales de la sociedad y la naturaleza 

del ser social 
5 Los papeles sociales son combinables y, como miembro de una sociedad, el individuo desempeña no sólo 

uno sino muchos papeles a la vez, siempre por medio de la lengua. Así, la lengua es condición necesaria 

para ese elemento final en el proceso de desarrollo del individuo 
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textual. Fuzer e Cabral (2010) explicam que essas metafunções dão suporte a outras 

teorias importantes como o estudo das estruturas genéricas, de Hasan (1989); o estudo da 

Análise Crítica do Discurso, de Fairclough (1992); o sistema de avaliatividade, de Martin 

e White (2005) e a Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006). 

 Na metafunção ideacional, a linguagem manifesta conteúdos conceituais que estão 

presentes no nosso mundo interior e representam as atividades que se passam no mundo 

exterior. Para marcar as experiências humanas, esta metafunção faz uso do sistema de 

transitividade verbal, cujos sentidos são expressos por meio dos Processos, Participantes 

e Circunstâncias (Mais detalhes na seção 2.2.1), categorias semânticas que explicam 

como os fenômenos do mundo são representados nas estruturas linguísticas. Neves (1997, 

p. 12) nos diz que é por meio dessa função que o falante e o ouvinte organizam e 

incorporam na língua suas experiências de mundo, “o que inclui sua experiência dos 

fenômenos do mundo interno da própria consciência” 

 Na metafunção interpessoal, a função da linguagem é estabelecer relações entre 

os participantes do discurso. Para Neves (1997), esta metafunção constitui um 

comportamento da linguagem que serve para organizar e expressar o mundo interno e o 

mundo exterior entre os indivíduos. Nesse sentido, a linguagem também vai influenciar 

comportamentos, expressar o ponto de vista sobre o mundo e obter posicionamento do 

outro a partir do que proferimos. Segundo Halliday, essa função recai sobre o modo que 

envolvem as escolhas entre as orações declarativas, interrogativas e imperativas.  

 Na metafunção textual, o discurso é organizado por mecanismos oriundos da 

linguagem, como, por exemplo, o encadeamento entre as partes do contexto ou do co-

texto. Essa função é realizada pela estrutura tema-rema. Tema é o ponto de partida da 

mensagem, elemento para ancorar o enunciado. Rema é o elemento novo na mensagem 

enunciada.  

Quadro 3: Metafunções 

Metafunções Ideacional Interpessoal Textual 

Significado  Construção do 

mundo e da 

experiência 

Estabelecimento de 

relações entre as 

pessoas 

Organização da 

linguagem de forma 

coerente 

Contexto Campo Relação Modo 

Fonte: Adaptado de Halliday (2004) 
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 A quadro 03 ilustra as metafunções, os seus significados e seus contextos. Em 

suma, na metafunção ideacional, o foco recai na construção do mundo e da experiência; 

na interpessoal, desenvolve-se para estabelecer relação entre as pessoas; na textual, visa 

a organização coerente da linguagem.  

Sobre essas metafunções, percebemos que outros autores, além dos citados 

anteriormente, desenvolveram abordagens teórico-metodológicas baseadas na linguística 

sistêmica. Unsworth (2006; 2008) nos mostra que, com pequenas diferenças nas 

nomenclaturas, o equivalente às metafunções de Halliday também foi aplicado à 

perspectiva semiótica social das imagens, conforme quadro 04. 

 

Quadro 4: Metafunções de Halliday e outras combinações 

Modalidades Metafunções 

VERBAL    

Halliday (1985) Ideacional Interpessoal Textual 

VISUAL 

Kress & van 

Leeuwen (2006) 

Representacional Interacional Composicional 

O’Toole (1994)  Representacional Modal Composicional 

Lemke (1998) Apresentacional Orientacional Organizacional 

Fonte: Adaptado de Unsworth (2006) 

 

 As metafunções de Halliday (1985) foram implantadas para análise das relações 

entre textos multimodais em O’Toole (1994), Lemke (1998) e Kress e van Leeuwen 

(2006). Embora todos esses estudos estejam fazendo parte das práticas de análise visual, 

os últimos se destacam por fornecem descrições adicionais de parâmetros com foco 

distinto para imagens e para composições de imagem-texto.  

 Como já observamos, A Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen 

(2006), será nossa teoria de referência, pois, percebemos que as teorias da relação 

imagem-texto se apoiam na teoria da Multimodalidade para construir suas categorias para 

análise das interações verbo-imagéticas. Desse modo, na seção seguinte, as leituras 

demandadas nos permitiram apresentar os principais elementos da multimodalidade. 
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2.1.2 Multimodalidade: a Gramática do Design Visual 

  

De fato, na seção anterior vimos que a Linguística Sistêmica-Funcional (LSF) se 

apresenta como base para os estudos das interações intersemióticas. Percebemos que ela 

descreve os componentes gramaticais da linguagem verbal a partir de três metafunções 

específicas. Cada metafunção age sistematicamente para estudar as frases, as orações, as 

sentenças e o texto. São as metafunções ideacional, interpessoal e textual responsáveis 

pelos processos significativos da linguagem. Esse seguimento indica que a linguagem é 

sistêmica porque ela oferece sistemas de escolhas aos seus usuários da língua. 

 Baseado nessas três metafunções, responsáveis por analisar o sistema verbal, 

percebemos que muitos autores desenvolveram suas teorias. Dentre muitos autores, Kress 

e van Leeuwen (2006) mostram uma abordagem relevante, eles desenvolveram a 

Gramática do Design Visual (GDV), com metafunções para analisar as estruturas visuais 

e suas diversas relações imagéticas. Referem-se a representações visuais que se realizam 

em vídeo e/ou em imagens estáticas que não receberam a devida atenção dos estudiosos 

das áreas que pesquisam a imagem ou a relação entre a imagem e o texto. 

 O estudo e a pesquisa sobre as representações visuais recebem o nome de 

multimodalidade. Este termo nem sempre se referiu apenas às conceituações das relações 

visuais. Na verdade, como explicou Van Leeuwen (2011), o termo “Multimodalidade” 

parece ter surgido em 1920, filiada à área da Psicologia da Percepção, para se referir aos 

diferentes efeitos das percepções sensoriais do corpo humano. Recentemente, a definição 

do termo foi ampliada para integrar os diferentes modos semióticos utilizados na 

comunicação, desde as expressões verbais às audiovisuais.  

 É o que nos aponta Kress (2011) ao comentar que essa diversidade de modos 

semióticos é a característica central da Teoria da Multimodalidade, nela  

[...] a linguagem é apenas um entre os recursos para produzir sentido, e 

que todos esses recursos disponíveis em um grupo social e suas culturas 

em um momento particular devem ser considerados como constituindo 

um domínio coerente e um campo integral de recursos. No entanto tais 

recursos são distintos para produzir sentido, mas iguais potencialmente, 

em suas capacidades de contribuir na produção de sentido para uma 

entidade semiótica complexa, um texto ou um texto como entidade. 

(KRESS, 2011, p. 42)6 

                                                             
6 ‘language’ is just one among the resources for making meaning; and that all such resources available in 

one social group and its cultures at a particular moment ought to be considered as constituting one coherent 

domain, an integral field of nevertheless distinct resources for making meaning; all equal, potentially, in 

their capacity to contribute meaning to a complex semiotic entity, a text or text-like entity.” 
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 Na citação, vemos indicando que não se trata de exterminar a linguagem verbal, 

mas de considerar as outras modalidades juntas com a modalidade verbal. Prevalece que 

a multimodalidade é exatamente a interação da multiplicidade de modos semiótico.  

Chama-nos atenção as definições desenvolvidas sobre os modos semióticos, 

Primeiro Kress (2011, p. 54) observa que “são recursos socialmente e culturalmente 

construídos para produzir significado. A imagem estática, a escrita, o layout, a música, os 

gestos, a fala, as imagens em movimento e as trilhas sonoras são exemplos de modos” e 

constituem um conjunto de recursos semióticos.  

Em segundo lugar o fato de van Leeuwen (2005) ressaltar que os recursos 

semióticos podem 

[...] ser produzidos fisiologicamente, por exemplo, com nosso aparelho 

vocal, os músculos que usamos para realizar expressões faciais e gestuais, 

ou tecnologicamente, por exemplo, com a caneta e a tinta, ou hardware e 

software. Recursos semióticos têm um significado potencial que se 

baseiam em seus usos anteriores [...]. (VAN LEEUWEN, 2005, p. 285)7 

 

 As observações que acabamos de fazer nos permitem afirmar que os recursos 

semióticos podem ser produzidos por uma série de instrumentos, sejam eles fisiológico 

ou tecnológicos. Desse modo, desde a caneta e a tinta, o volume e o tom da voz, a nossa 

performance corporal, por exemplo, são recursos semióticos que podem ser mobilizados 

pelos usuários desses modos em situações de comunicação. 

 Chegando a outra observação, Royce (1999, p.09) explica que não é simplesmente 

que eles co-ocorram. Na verdade, os modos possuem habilidades de produzir um efeito 

de sentido mais amplo a partir da soma dos elementos. Para o autor, quando diferentes 

modos semióticos são combinados, eles cooperam para construir uma relação de sinergia. 

Na atmosfera dessas definições, Baldry e Thibault (2006, p. 18) entendem que os 

textos multimodais integram seleções de diferentes modos semióticos aos seus princípios 

de organização. “Estes recursos não são simplesmente justapostos como modos separados 

de construção de significados, mas são integrados e se combinam para formar um todo 

complexo, que não pode ser reduzido em termos de soma das suas partes.”8 

                                                             
7 [...] whether produced physiologically – for exemple, with our vocal apparatus, the muscles we use to 

make facial expressions and gestures – or technologically – for exemplo, whith pen and ink, or computer 

hardware and software – together with the ways in wich these resources can be organized. Semiotic 

resources have a meaning potencial, based on their past use [...] 
8 These resources are not simply juxtaposed as separete modes of making but are combine and integrated 

to from a complex whole, which cannot be reduced to, or explained in terms of the mere sum of its separete 

parts. 
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Quanto às concepções acerca dos modos semióticos no Brasil, Dionísio (2005, p. 

161-162) asseverou que “quando falamos ou escrevemos um texto, estamos empregando 

no mínimo dois modos de representação: a palavra e gestos, palavras e entonações, 

palavras e imagens, palavras e tipografias, palavras e sorrisos etc”. Para a autora, a união 

entre mais de um recurso semiótico configura-se como traço indispensável para a 

constituição da multimodalidade. 

O ponto de partida de Almeida (2008, p. 11) é que os modos semióticos possuem 

“formas próprias de representação, constroem relações interacionais, constituem relações 

de significado a partir de sua composição, de sua arquitetura”. Notemos que, para a 

autora, cada manifestação da representação semiótica constitui uma forma ideológica 

própria. Essas formas se constituem a partir das relações intersemióticas que são 

arquitetadas na comunicação.  

 Ainda em termos sobre modos semióticos, Jewitt (2009) afirmou que a 

multimodalidade “surge com pressuposto de que a representação e a comunicação sempre 

recorrem a uma multiplicidade de modos, os quais tem potencial significativo para 

significar.”9 Ou seja, os sentidos produzidos na comunicação é algo que acontece por 

meio de mais de um modo semiótico (Cf. Jewitt, 2011). Esses “são constantemente 

transformados por seus usuários em resposta às necessidades comunicativas das 

comunidades, instituições e sociedades: novos modos são criados e modos existentes são 

transformados.”10(JEWITT, 2008, p. 247) 

 Visto que os modos são social e culturalmente modificados, Kress nos explicou 

que 

[...] um modo é o que a comunidade assume ser um modo e demonstra 

isso em suas práticas; ele é uma questão da comunidade e de suas 

necessidades de representação. Eu poderia dizer que imagem é um modo, 

um pintor pode sentir o mesmo sobre a pintura, ambos com razões 

plausíveis. Abordagem socialmente orientada diz que, se há uma 

comunidade que utiliza os recursos de layout, fonte e cor com 

regularidade discernível, consistência e pressupostos compartilhados 

sobre os seus significados potenciais, então sim, fonte, etc, são modos 

para esse grupo.11 (KRESS, 2011, p. 59) 

                                                             
9 proceeds on the assumption that representation and communication always draw on a multiplicity of 

modes, all of which have the potential to contribute equally to meaning. 
10 constantly transformed by their users in response to the communicative needs of communities, 

institutions, and societies: New modes are created, and existing modes are transformed. 
11 a mode is what a community takes to be a mode and demonstrates that in its practices; it is a matter for a 

community and its representational needs. I might say image is a mode; a painter might feel similarly about 

painting; both with plausible reasons. Socially oriented approach says that if there is a community which 

uses the resources of font, layout and colour with discernable regularity, consistency and shared 

assumptions about their meaning-potentials, then yes, font, etc, are modes for that group. 
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 Percebemos que para entender um modo semiótico é necessário compreender o 

que ele significa em dada comunidade. Isto é, se uma comunidade faz uso de um modo 

visual, esta compartilha com os sujeitos dessa comunidade os significados atribuídos aos 

diferentes modos. Nesse sentido, para Kress e van Leeuwen (2001) o uso de vários modos 

semióticos no desenho de um produto ou evento semiótico comunicativos é o que 

configura a Multimodalidade.  

 A fim de deixar claro as nuances acerca da multimodalidade chamamos atenção 

que as situações em que ela acontece pela composição das relações dos modos semióticos 

e pela construção de sentido que esses diversos modos realizam entre si. Jewiit (2010) a 

descreve como “uma abordagem que compreende a comunicação e representação como 

algo que vai além da língua, uma vez que envolvem uma gama ampla de diversas formas 

de comunicação que as pessoas usam – imagens, gestos, olhar, postura - e suas relações 

entre elas” (JEWITT, 2010, p. 14). Callow (2013, p. 11) ressaltou que a multimodalidade 

“é uma perspectiva teórica que considera que os significados comunicativos são 

construídos (assim como compartilhados, desafiados e remixados) através do uso de 

múltiplos modos, abrangendo escrita, discurso falado, imagem [...] etc”, por sua vez, 

Jewitt (2013, p. 17) observou que a multimodalidade é 

 

[..] uma abordagem interdisciplinar elaborada pela semiótica social que 

entende a comunicação e representação para além da linguagem verbal e 

se faz presente, de forma sistemática, na interpretação social de uma 

variedade de formas de produção de significado.12 

 

A definição de Jewitt alude a multimodalidade como abordagem interdisciplinar, 

de caráter sistêmico, necessária para a produção de sentidos. Enquanto Callow a define 

como uma complexa rede de elementos semióticos para a produção dos significados. As 

comparações travadas mostram duas concepções que não divergem entre si, pelo 

contrário, elas dialogam, complementam-se e formam uma teia que constitui um campo 

amplo para o estudo da multimodalidade. 

No que tange à maneira de lidar com a multimodalidade, Jewiit (2011, p. 14) 

elenca quatro pressupostos teóricos para a comunicação multimodal que estão na base do 

que podemos compreender como multimodalidade: 

                                                             
12 an interdisciplinary approach elaborated by social semiotics that involves communication and 

representation beyond verbal language and is systematically present in the social interpretation of a variety 

of forms of meaning production 
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Quadro 05: Pressuposto para comunicação multimodal 

MULTIMODALIDADE 

A linguagem é parte de um conjunto multimodal e na comunicação recorremos a uma multiplicidade de 

modos, com potencial de construir igualmente a construção do significado. 

Em um conjunto multimodal cada modo é entendido como realizador de um trabalho comunicativo 

diferente. São constituídos por seus usos para realizar funções sociais. 

A pessoas orquestram os significados através de sua seleção e configuração dos modos. O significado é 

gerado a partir das interações dos modos semióticos. 

Os sentidos dos signos são formados por recursos semióticos multimodais, formados por normas e regras 

que operam na ocasião da criação do signo influenciados pelos contextos social e cultural específicos. 

Fonte: Adaptado a partir de Jewitt (2011, p. 14) 

 

 O quadro anteriormente apresentado, ilustra alguns aspectos sobre a 

multimodalidade, principalmente, que ela decorre da realização da multiplicidade de 

modos semióticos que se realizam em situações comunicativas diferentes. Esses 

significados são elaborados e (re)elaborados por meio da seleção e da configuração desses 

modos semióticos que recebem influência de seu contexto sociocultural.  

Para além dessas definições, a multimodalidade figura-se como um “braço” dos 

estudos que compreende os Multiletramentos. Isso inclui o multiculturalismo e as mídias 

digitais como responsáveis pela formação efetiva dos sujeitos. Por perspectiva, entende-

se que tanto os professores quanto os alunos devem participar de forma ativa no processo 

de construção do conhecimento e na formação de um cidadão ativo, não somente como 

reconhecedor das mudanças sociais, mas como protagonista no processo de mudança, 

conforme apresentamos no quadro a seguir: 

 

Quadro 6: arquitetura dos multiletramentos 

MULTILETRAMENTOS 

Multimodalidade Multiculturalismo Multimídias 

Está ligada à integração de 

variados modos de construir 
significado em que aspectos 
multimodais (visuais, espaciais, 

auditivos, posturais, dentre outros) 
se adicionam ao texto escrito e 

falado, por exemplo, na 
reconfiguração do modo como a 
linguagem é usada. 

 

Diz respeito às diferenças 

culturais e a necessidade de 
aprimorar formas de desenvolver 
a aprendizagem de língua. 

Ultrapassando as fronteiras não 
só disciplinares. Mas também, 

fundamentados pela ciência e 
que são, normalmente, 
organizadores únicos dos 

currículos das diferentes áreas 
entre as escolas. 

Relaciona-se à série de novos 

artefatos utilizados para transmitir, 
recriar e produzir significados que 
apresentam, organizam, 

materializam e institucionalizam 
os conteúdos sócio, histórico e 

culturalmente produzidos 
constantemente e dialeticamente, 
recriando modos de participação. 

Fonte: Adaptado de Liberali et al. (2015); Kontopodis (2012) 
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O quadro elenca formas de comunicação midiáticas, multimodais e multiculturais 

que aparecem como responsável por uma política liberalista que manifesta as práticas 

tradicionais de ensino, cujo foco centra-se apenas nas unidades linguísticas, é apontada 

como insuficiente em virtude dos múltiplos modos de construir sentidos, redefinindo 

novos designs da vida em sociedade. 

 No que diz respeito à palavra design aparece como mecanismo de configuração 

das produções de sentido, situada a partir três unidades elementares: Available Designs, 

os modelos que estão disponíveis, tais como as "gramáticas" de vários sistemas 

semióticos; Designing, formas de atuar utilizando os desenhos atuais (Available designs), 

a partir da transformação de recursos disponíveis; The Redesigned, quando um 

significado transformado se transformará num Available Designs. Esses elementos 

enfatizam o fato de que a criação de sentidos é um processo ativo e dinâmico, e não algo 

regido por regras estáticas. 

 Finalmente, a produção de sentidos dos sujeitos contemporâneos é construída e/ou 

remixada por sujeito críticos, atores sociais que desempenham papel fundamental na 

sociedade. Isso posto, a multimodalidade tem exigido o desenvolvimento de uma 

metalinguagem capaz de atender as demandas dos textos da nova e da velha mídia.  

 A Gramática do Design Visual apresenta uma metalinguagem dividida em três 

estruturas básicas para descrever e interpretar a paisagem semiótica. 

 

Quadro 7: Metafunções da GDV 

MULTIMODALIDADE 

Metafunção 

Representacional 

Metafunção 

Interativa 

Metafunção  

Composicional 

Responsável pelas estruturas 

que constroem visualmente a 

natureza dos eventos, objetos 

e participantes envolvidos, 

bem como as circunstâncias 

em que ocorrem. Indica, em 

outras palavras, o que nos está 

sendo mostrado, o que se 

supõe esteja “ali”, o que está 

acontecendo, ou quais 

relações estão sendo 

construídas entre os 

elementos apresentados. 

Responsável pela relação 

entre os participantes. É 

analisada dentro da função 

denominada “função 

interativa” (Kress e van 

Leeuwen, 2006), cujos 

recursos visuais constroem “a 

natureza das relações de 

quem vê e o que é visto”. 

Responsável pela estrutura e 

formato do texto. É realizada 

na função composicional na 

proposição para análise de 

imagens de Kress e van 

Leeuwen e se refere aos 

significados obtidos através 

da “distribuição do valor da 

informação ou ênfase relativa 

entre os elementos da 

imagem”. 

Fonte: Fernandes; Almeida (2008, p. 12) 
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 Como vimos no quadro anterior, a GDV pode ser dividida em Metafunções, sendo 

elas denominadas de Representacionais, Interativa e Composicional. O quadro ilustra de 

forma sintética o que cada metafunção busca estudar nos estudos imagéticos. No entanto, 

exploramos nas próximas linhas a forma como cada um desses significados funcionam 

na análise visual.  

Com efeito, os significados representacionais são obtidos a partir dos 

participantes que são representados. Os participantes podem ser pessoas ou objetos “e 

suas relações no mundo exterior ao sistema representacional” (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 40). Nelas, as imagens “apresentam desdobramentos e medidas 

transitórias espaciais e as que representam participantes estão em estado estático e 

atemporal” (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 59). 

 Note-se que a metafunção representacional pode ser subdividida em 

representações narrativas, que concebem os participantes conectados através de ações 

expressas por vetores, e representações conceituais, que mostram os participantes de 

maneira estática sem a necessidade de vetores indicando ação. 

 A estrutura narrativa acontece a partir da relação espacial entre os elementos 

representados, os participantes se engajam em eventos e ações. Na narrativa o participante 

é denominado de ator que interage com um participante. O objeto ou a pessoa conectada 

ao ator é denominado meta, ou seja, o participante passivo da interação, para o qual o 

vetor é indicado.  

 Antes de aprofundar nessas questões teóricas, cumpre-nos destacamos, pois, que 

para compreender melhor essa e outras questões teóricas, é necessário demonstrar como 

essas categorias funcionam efetivamente na prática exploratória, descritiva e 

interpretativa das relações visuais. Vejamos como isso funciona, primeiramente, na fig. 

01 e, mais adiante, nas demais abordagens. 

Figura 1: Representação narrativa 

 Vetor 

Ator Meta 

Fonte: instagram.com/angulodevista 

Estrutura  

transacional 
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A tirinha adaptada, tirada do perfil do Instagram Angulo de Vista, mostra dois 

participantes em situação de representação narrativa. O participante ativo, que se chama 

de ator, e o participante passivo, que é chamado de meta. Por sua vez, o vetor indica que 

se trata de um processo narrativo com participantes interativos: um que fala e outro que 

ouve a conversação. Além do participante interativo, podemos classificar a imagem como 

participantes representados, que é o participante sobre o qual se está falando. Nesse 

mesmo contexto, como temos dois participantes e um vetor que está sendo dirigido a uma 

meta, podemos classificar que a estrutura desse processo é transacional. 

 

 

Figura 2: Representação narrativa/não-transacional 

 

 

 

 O processo narrativo também pode ser não-transacional. Na figura 02 mostramos 

o ator comentando o fato de já estarmos na metade do ano. Neste caso, o ator não fala 

com nenhum outro personagem, tampouco a um objeto em específico. Desse modo, é 

impossível identificar o objeto “alvo do olhar”. Logo, quando a ação não possui vetores 

e não se direciona a nada, nem a ninguém, dizemos que se trata de uma estrutura não-

transacional. 

 As representações narrativas podem ser classificadas como processos de ação, 

processo de reação, processos verbais e mentais, a depender do vetor e da quantidade de 

participantes em processo de interação na representação visual.  

O processo de ação relaciona o ator, de quem parte o vetor, a uma meta, quem 

sofre a ação do ator. Como vimos no exemplo anterior, esse processo pode ser classificado 

Fonte: Instagram.com/angulodevista 

Ator 

Estrutura não-

trasacional 
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como transacional ou não-transacional. Os participantes do processo de ação podem ser 

ator e reator; meta e fenômeno; dizente e enunciado ou experienciador e fenômeno. 

Nos processos relacionais, o vetor forma uma linha que parte do olhar do 

participante. Nesta situação, ao invés de existir um ator, há o reator; no lugar da meta, 

existe o fenômeno. O reator pode ser um ser humano, um animal ou um objeto e necessita 

do olhar visível para que possamos evidenciar quem ou o que é o fenômeno.  

 

 

Figura 3: Representação narrativa/processos relacionais 

 

  

 Na figura 03, acontece o processo relacional: o reator é o personagem que olha 

fixamente para o papel que diz “promessas de ano novo”, aqui classificado como 

fenômeno. A figura mostra, portanto, um vetor que indica que o reator está olhando para 

a lista das promessas do ano novo. 

 Os processos verbais e mentais são parecidos com os que acontecem nas histórias 

em quadrinhos. São representados pela fala ou por balões de pensamento, que sinalizam 

a perspectiva mental do personagem. No processo verbal, o participante é chamado de 

dizente; nos processos mentais, o participante é referido como experienciador. Como 

podemos observar na figura a seguir: 

 

 

Reator 

Fenômeno 

Fonte: Instagram.com/angulodevista 

Vetor 
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Figura 4: Representação narrativa/processos verbais e mentais 

 

Fonte: Instagram.com/dona.anesia 

 

 Na tirinha da figura 4, apresentamos a personagem D. Anésia conversando com 

sua colega Clotilde. A conversa entre as senhoras trata-se de uma fofoca, mas o objetivo 

é chamar atenção para a utilização do termo “menina” ao se comunicar com uma senhora 

idosa. Na sintaxe visual, a personagem Clotilde aparece como dizente e o processo verbal 

é “Ah! Deixa eu te contar, menina...”. Classificamos como processo verbal por compor 

um balão de fala com enunciados que são proferidos em som audível. Por outro lado, na 

mesma tirinha, nós temos o experienciador, que é D. Anésia: seu pensamento, 

representado pela modalidade verbal “menina!?”, como forma de ironia, é o que 

classificamos como processo mental. 

 Além dos processos narrativos, Kress e van Leeuwen (2006) também propõem as 

representações conceituais. Nestas não há presença de vetores, como nas representações 

narrativas, pois descrevem o participante em termo de classe, estrutura e significado. Os 

autores rotulam como processos classificacionais, processos analíticos e processos 

simbólicos.  

 Nos processos classificacionais os participantes são apresentados em uma 

taxonomia, definidas com características comuns aos sujeitos classificados. Elas são 

exibidas em ordem hierárquica, sem necessariamente estarem inseridas em um contexto, 

Processo 

mental 

Processo verbal 

Dizente 

Experienciador 
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no qual, pelo menos um grupo de participantes atua como subordinado em relação ao 

outro participante, que é classificado como superordenado.  

 

Figura 5: Representações conceituais 

 

Fonte: dresdras.wordpress.com/2011/10/31/o-creme-dental-ideal/ 

 

 Os processos analíticos, na sequência, estão relacionados da parte ao todo dos 

participantes representados. Podemos dizer que quando se refere ao todo, chama-se de 

portador, e quando faz referências às partes, chama-se de atributivo possessivo. Em 

síntese, o todo diz respeito ao portador e a parte do todo, ao atributivo possessivo.  

 

Figura 6: Representações conceituais/processos analíticos 

 

Fonte: antesdofimdotunel.blogspot.com/2010/09/sistema-digestorio-em-partes.html 

  

Portador/Todo 

Atributivo 

possessivo 

Conjunto das 

marcas de 

cremes dentais 
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A figura 06 demonstra a estrutura do perfil de parte de uma cabeça, do lado direito 

da imagem. Chamamos essa representação de portador, pois nela contém outras partes 

que compõem a cabeça, tais como os olhos, o nariz, o pescoço etc. Nós poderíamos 

desmembrar todas essas partes que compõem a cabeça. A essas partes podemos chamar 

de atributivo possessivo, como demonstra a boca enquanto atributivo da cabeça.  

 Os processos simbólicos estabelecem o que o participante é ou que ele significa. 

Constitui a identidade do participante por meio de atributos que chamam a atenção, seja 

através das cores, do tamanho, do posicionamento etc.  

Figura 7: Representações conceituais/Processo simbólico 

 

Fonte: Frida Khlo. Self-Portrait with Cropped Hair, 1940. 

 

Kahlo, na figura 7, evidencia o processo simbólico. O portador é o autorretrato da 

autora; os cabelos espalhados pelo chão mostrando que ela o cortou, chamamos de 

atributivo sugestivo.  

Desse modo, a metafunção representacional, a qual acabamos de apresentar, 

deixou evidente que ela se organiza em duas outras subcategorias: as representações 

narrativas e conceituais. No que diz respeito às representações narrativas, destacamos que 

se trata de uma relação espacial entre as modalidades retratadas; quanto às representações 

conceituais, não há vetores indicando processo, as modalidades representadas podem ser 

classificacionais, analíticas ou simbólicas. Nessa metafunção, enxergamos potencial para 

a descrição e interpretação da sintaxe multimodal do dicionário eletrônico, pois Kress e 

van Leeuwen (2006) administram conceitos que podem ajudar a compreender como este 

tipo de dicionário é estruturado. 

Portador 

Partes do cabelo – 

atributivo sugestivo 
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Abordamos agora a metafunção interacional. Nesta categoria, a relação se 

estabelece entre o produtor e o observador da imagem. Trata-se de uma estratégia do 

produtor do texto para aproximação ou afastamento causado no leitor da imagem. Desse 

modo, quando a imagem está com o olhar para o interlocutor (leitor), chamamos de 

demanda, mas, quando se desvia o olhar, que não está posicionado diretamente para o 

leitor, temos a oferta. Para Kress e van Leeuwen (2006, p. 103), nessa metafunção, “o 

olhar do participante demanda algo do observador, demanda que o observador entre em 

algum tipo de relação imaginária com ele ou ela”. Os significados interativos são 

classificados como: o contato, a distância social, a perspectiva e a modalidade. 

 

    Figura 9: Metafunção interativa/Demanda 

 

              Fonte: terra.com.br 

 

 

 

As figuras 8 e 9 mostram a organização visual a partir da demanda e da oferta. No 

caso da demanda, na figura 8, temos um personagem olhando diretamente para o leitor. 

Ele busca agir sobre o observador da imagem, buscando gerar afinidade social a partir do 

olhar sedutor. Para oferta, representamos um personagem olhando na diagonal, ou seja, 

ele não olha diretamente para o leitor. Ele deixa de ser sujeito do ato de olhar para se 

tornar objeto do olhar do observador. Por essa descrição, podemos classificar as duas 

imagens como contato, que é quando a linha do olhar pode ou não estar direcionada para 

o observador.   

A distância social é a segunda subcategoria. Trata-se da exposição de um 

participante representado de perto ou de longe do leitor. Essa distância entre a imagem 

sugere a distância entre participante e observador. Para Kress e van Leeuwen (2006) essa 

relação é organizada em termos de relações sociais de mais ou menos intimidade entre 

Figura 8: Metafunção interativa/Oferta 

 

Fonte: blog.sc.senac.br/artistas-

catarinenses/ 
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participante e o leitor. Os autores sintetizam três formas de enquadramento responsáveis 

pela distância social: plano fechado, plano médio e plano aberto. 

No plano fechado, também chamado de plano impessoal, somente são visíveis a 

cabeça e os ombros, deixando evidente detalhes do rosto, capaz de revelar características 

da personalidade, conforme podemos observar na figura 10. 

 

Figura 10: Distância social/Plano fechado 

 

Fonte: https://www.melz.com.br/26092011-bem-vindo-outubro/ 

 

A figura 10 mostra a distância social no plano fechado, isto é, o rosto do 

participante. O plano fechado deixa transparecer o volume da barba e da sobrancelha e a 

leveza do caimento do cabelo com algumas flores presas. Em virtude do plano fechado, 

os elementos deixam evidenciar um homem com traços de feminilidade. Por sua vez, no 

plano médio, a distância social aumenta um pouco, pois, o participante representado é 

identificado em um plano social, ou seja, da cintura para cima. 

 

 

 

 

 

 

https://www.melz.com.br/26092011-bem-vindo-outubro/
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          Figura 11: Distância social/Plano médio 

  

 

Na figura 11, a pintura é representada da cintura para cima, configurando uma 

distância social intermediária, significa que o retrato da mulher não compartilha 

características de intimidade com o observador. Assim, podendo fazer com que a imagem 

possa ser conhecida do observador.  

No plano aberto, também chamado de plano de intimidade, a figura humana ocupa 

mais da metade ou todo o enquadramento do plano, podendo ser representada de corpo 

inteiro e de forma distanciada.  

 

Figura 12: Distância social/Plano aberto 

 

 

 

A imagem de Iracema na figura 12 demonstra um plano aberto, pois, apresenta o 

participante de forma muito distanciada e de corpo inteiro. Segundo Kress e van Leeuwen 

Fonte: catracalivre.com.br 

 

Fonte: picturingtheamericas.org 
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(2006) esse tipo de imagem desperta uma intimidade entre o participante representado e 

o observador da imagem.  

A perspectiva é outra forma na qual a imagem apresenta relação entre o 

participante e o observador. Diz respeito ao uso da imagem por meio de ângulos 

específicos que relacionam um ponto de vista. Nas palavras de Kress & van Leeuwen 

(2006, p. 129), “isso implica a possibilidade de expressar atitudes subjetivas com respeito 

aos participantes representados, humanos ou não”. Os autores explicam que em “imagens 

subjetivas, o observador pode ver o que está lá para ser visto apenas como ponto de vista 

particular. Nas imagens objetivas, tudo o que está lá é para ser conhecido sobre o 

participante” (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p. 144).  

A perspectiva é subcategorizada em ângulo frontal, ângulo oblíquo e ângulo 

vertical. No ângulo frontal, temos os exemplos da figura 08 e a figura 11. As imagens 

estão dispostas de frente, fazendo com que o observador se envolva com o que está sendo 

representado. No ângulo oblíquo, temos a figura 7: o participante está em posição de 

perfil, construindo um distanciamento entre participante representado e o observador. No 

ângulo vertical, a imagem pode ser apresentada no nível alto, de cima para baixo; no nível 

baixo, de baixo para cima; e, no nível ocular, mostrando relação de poder, de igualdade, 

já que está no mesmo nível do observador, conforme mostramos nas figuras 13, 14 e 15.  

 

  

              Figura 14: Perspectiva/alto 

 

 

 

 

 

 

Fonte: instagram.com/ryanmcgileystudios 

 

Figura 13: Perspectiva/baixo 

 
Fonte: instagram.com/ryanmcgileystudios 
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Figura 15: Perspectiva/frontal 

 

A modalidade, por sua vez, está relacionada visualmente às “pessoas, lugares e 

coisas como se elas fossem reais, como se elas realmente existissem de um modo ou como 

se elas não existissem – como se elas fossem imaginárias, fantasias, caricaturas etc.” 

(KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 156). Elas são denominadas: naturalista, 

sensorial, científica e abstrata. 

Na função naturalística, Kress e van Leeuwen (2006, p. 158) explicam que “a 

realidade é definida com base em quanta correspondência há entre a representação visual 

de um objeto e o que nós normalmente vemos desse objeto a olho nu” 

             

Figura 16: Perspectiva/frontal 

 

Fonte: instagram.com/ryanmcgileystudios 

 

Fonte: instagram.com/ryanmcgileystudios 
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A figura 16 mostra a visão naturalista, refere-se a uma foto da realidade como tal, 

sem a necessidade de outros efeitos que não o do reflexo no espelho. É chamada 

naturalística não porque o sujeito está sem roupa, mas pelo que corresponde, isto é, um 

homem em situação real, sem efeitos visuais.  

A função sensorial é muito comum em propagadas de bebidas. Nessa função, o 

princípio do prazer é o dominante: como em certos tipos de arte, propagadas, moda, 

fotografias de comida, dentre outros. Nela, a cor é vista como uma fonte de prazer e 

sentidos afetivos (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006), conforme observamos na figura 

17.  

Figura 17: Distância social/Plano aberto 

 

Fonte: picturingtheamericas.org 

 

A função científica “define a realidade com base no que as coisas parecem 

genericamente ou regularmente” (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p.158). Essa função 

pode ser vista na figura 05, detalhada de forma superficial, cuja finalidade é descrever a 

anatomia da boca e das outras partes do aparelho fonador.  

A função abstrata é usada na arte, em contextos acadêmicos e científicos, por 

exemplo. Na figura 18, encontramos uma construção abstrata. O produtor representou 

crianças de modo geral e seus brinquedos. As crianças generalizadas representam todas 

as crianças do país, por isso é abstrata, visto que ela não pretende representar uma a uma.  
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Figura 18:Distância social/Plano aberto 

 

Fonte: uba.mg.gov.br 

Em suma, no que toca ao significado interativo, a imagem parte da relação de 

interação entre produtor e observador da imagem. Explicamos, também, que essa 

metafunção pode ser subcategorizada em: contato, distância social, perspectiva e 

modalidade. Todas essas funções demostrando o ponto de vista em que os participantes 

representados são mostrados.  

Por fim, apresentamos a metafunção composicional. Também a chamamos de 

significado composicional. Kress e van Leeuwen (2006) explicam que ela se refere à 

forma como os modos semióticos se organizam para representar ou interagir. Quer dizer, 

explora como os modos semióticos se relacionam e como eles interagem para construir o 

significado. Os autores classificam a composição em três princípios: o valor da 

informação, a saliência e o framing. Estes princípios dependem dos modos semióticos 

que dialogam entre si e com o observador, no qual os modos se materializam.  

Segundo a GDV, o valor da informação, os participantes, os sintagmas e o 

observador possuem valores informacionais específicos ligados às várias zonas da 

imagem. A zona direita é onde se encontra a informação nova. Do lado esquerdo, 

podemos encontrar a informação já dada, aquilo que já é familiar ao observador. Nas 

palavras de Kress & van Leeuwen (2006, p.187), “quando as imagens [...] fazem uso 

significativo do eixo horizontal, posicionando alguns dos seus elementos à esquerda e 

outros à direita do centro [...], os elementos localizados à esquerda são apresentados como 

Dado e os elementos à direita, como Novo”. Por sua vez, no topo da imagem, local onde 

aparece as informações ideais. Por fim, na base da imagem, no centro e na margem são 
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as áreas que mostram informações mais específicas sobre a imagem. Essa descrição pode 

ser evidenciada a partir da figura 19. 

Figura 19: Significado composicional/Valor da informação 

 

Fonte: br.pinterest.com/pin/217228382007286986/?lp=true 

 

A saliência é o destaque dado aos participantes representados e aos sintagmas 

verbo-visuais. O grau de saliência é dado entre os participantes por meio de certos fatores 

como o posicionamento em primeiro ou em segundo plano, o tamanho relativo, os 

contrastes quanto ao tom (ou à cor), diferenças quanto à nitidez etc.” (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 1996). Vai atrair a atenção do observador a partir do primeiro plano, do 

plano de fundo e do contraste de cor. Por fim, o framing é a ausência ou presença dos 

recursos estruturais, como as linhas divisórias que conectam ou desconectam os modos 

semióticos.  

Nesta seção apresentamos a metafunção representacional, interpessoal e 

composicional. Elas esclarecem, por meio das demonstrações, que as imagens são 

elementos indispensáveis para a comunicação humana e que estão cada vez mais 

presentes nas interações cotidianas, ressaltando a grande eficácia das interações 

multimodais para o plano de expressão. A imagem, portanto, deixa de ser elemento 

acessório para se tornar modos de complementaridade entre a imagem e o texto, 

produzindo efeitos de sentidos que não teriam o mesmo efeito em se tratando da 

representação somente do texto verbal ou somente da imagem.  
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Dada a natureza dessa explicação, achamos que a GDV figura como teoria 

relevante para a descrição e interpretação do dicionário eletrônico Merriam-Webster, pois 

ela nos ajuda a identificar os modos semióticos utilizados para a construção da função 

representacional, para interação entre observador e participante e para a construção 

composicional.  

A seguir, veremos como os conceitos discutidos até este ponto evoluem para duas 

metalinguagens diferentes para a análise específica da relação imagem-texto. 

Discutiremos sobre Martinec e Salway (2005) e Unsworth (2006), que elaboram seus 

estudos não especificamente com relação a sintaxe da imagem, mas a partir da sinergia 

entre a imagem e o texto.  

 

 

2.2 ABORDAGENS DA RELAÇÃO IMAGEM-TEXTO 

 

Não obstante aos estudos da GDV, é pertinente ressaltar estudos que buscam 

investigar as intersemioses, especialmente a metalinguagem que se refere a relação 

imagem-texto. Esses estudos consideram que o “desenho de uma metalinguagem 

existente e emergente sobre abordagens semióticas funcionais sistêmicas para textos 

multimodais” (UNSWORTH, 2006, p. 56). Assim, esses trabalhos surgem como uma 

contribuição à multimodalidade para o entendimento das relações que envolvem os textos 

multimodais contemporâneos.  

A multimodalidade, portanto, é a abordagem que assimila essas linguagens, os 

múltiplos modos de representar semioses, que busca criar critérios para análises que 

combinam vários sistemas de signos e que “juntamente com as formas particulares em 

que estes modos são combinados, possa, por exemplo, reforçar-se mutuamente, preencher 

papéis complementares ou ser hierarquicamente ordenados” (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 20). 

Levantando essas ideias como pressupostos fundamentais, nesta seção, buscamos 

abordar duas metalinguagens e específicas para se compreender a relação verbo-

imagética. A primeira é a de Martinec & Salway (2005) e, a segunda, a de Unsworth 

(2006). Ambas apresentam aspectos relativos às interações multimodais, porém, com 

algumas peculiaridades que as distinguem. 
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2.2.1 As interações imagem-texto de Martinec & Salway (2005) 

 

Martinec & Salway (2005) apresentam uma combinação entre imagem-texto com 

a nova e a velha mídia. Os autores traçam combinações oriundas das classificações de 

Halliday (2004 [1985]), a partir da relação logico-semântica, e de Barthes (1986 [1964]), 

a primeira forma de combinação entre e imagem e texto já produzida. São dois 

subsistemas: a relação lógico-semântica e a relação de status. A relação lógico-semântica 

inspirada em Halliday (2004) e a relação de status em Barthes (1986 [1964]).  

 Para Barthes (1977, p. 39), a linguagem tem função ideológica e elucidativa 

aplicada a partes especificas de cada imagem, o autor explica que “todas as imagens são 

polissêmicas, pois em uma cadeia flutuante de significados, o leitor pode escolher uns e 

ignorar outros.” Isso posto, o autor nos mostra que cada sociedade desenvolve suas 

técnicas “para fixar a cadeia flutuante de significados, de modo a combater o terror dos 

signos incertos; a mensagem linguística é uma destas técnicas”.  

  Consciente desses aspectos, Barthes (1986 [1964]) explica que existem três tipos 

de relações entre imagem e texto, ela se dá por meio da ancoragem, ilustração e do relay: 

 

 

Diagrama 01: Diagrama da relação imagem e texto  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Barthes (1986 [1964]) 

 

Segundo Barthes, a ancoragem busca levar o leitor a se ancorar, a se fixar ou se 

firmar no texto para poder compreender a imagem. A ilustração, por sua vez, acontece 

quando a imagem é o que expande o texto da informação verbal. Por fim, o relay 

corresponde a uma integração entre a imagem e o texto verbal. Sobre essa relação, 

Martinec & Salway (2005, p. 343) nos diz que 

 

Relação entre 

imagem e texto, 

segundo Barthes 

Ancoragem 

Relay 

Ilustração 
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‘Em todos esses casos de ancoragem, a linguagem claramente tem uma 

função de elucidação’ (p. 40), e em relação à ilustração, ele escreve que 

a imagem elucida ou ‘realiza’ o texto (1977a [1961]: 25). A ‘elucidação’ 

e ‘realização’ de Barthes poderia razoavelmente ser interpretada como a 

relação lógico-semântica de elaboração.13 

 

Os autores mostram as funções que a ancoragem e a ilustração desempenham na 

relação imagem-texto. Para eles, a ancoragem tem função elucidativa e a ilustração exerce 

função de realização do texto verbal. Isto quer dizer que tanto a elucidação quanto a 

realização podem ser interpretadas como uma relação lógico-semântica. Martinec & 

Salway (2005, p. 344) notificam que a ancoragem e a ilustração “também se prestam a 

ser lidas como se estivessem preocupadas com o status relativo da imagem e do texto14”.  

Vimos que para organizar a primeira parte do subsistema de relação entre 

imagem e texto, Martinec e Salway (2005) buscaram em Barthes o correspondente a três 

tipos de relações de status. O segundo subsistema, por outro lado, toma como base as 

relações lógico-semânticas de Halliday (2004): 

Diagrama 02: Diagrama da relação entre orações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Halliday (2004) 

 

 Como podemos observar, a relação de Taxe e Lógico-semântica foram elaboradas 

por Halliday para a compreensão de como uma oração se relaciona com outra para formar 

                                                             
13 ‘In all these cases of anchorage, language clearly has a function of elucidation’ (p. 40), and in relation to 

illustration, he writes that the image elucidates, or ‘realizes’ the text (1977a[1961]: 25). Barthes’ 

‘elucidation’ and ‘realization’ could reasonably be interpreted as the logico–semantic relationship of 

elaboration [...] 
14 [...]also lend themselves to being read as if concerned with the relative status of image and text  
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complexos operacionais. Não há uma referência explicita às relações multimodais, mas 

de associações verbais. Desse modo, para a organização da relação imagem-texto, 

Martinec e Salway (2005) descartam o subsistema Taxe, de Halliday, ficando com o 

modelo da relação lógico-semântica e o modelo de Barthes (1986).  

 Fica claro que Martinec & Salway (2005) se apropriam de dados da Linguística 

Sistêmica-Funcional (LSF) para compor o sistema de relações entre imagem e texto. Os 

autores também se apropriam de outros pontos que não são apenas sobre a relação lógico-

semântica, mas da Coesão lexical e componencial e dos Participantes, processos e 

circunstâncias.  

 Para trabalhar com a coesão componecial, Martinec & Salway partem da coesão 

lexical. Segundo Halliday, a “coesão lexical opera no léxico e é conseguida através de 

escolhas de itens lexicais” (HALLIDAY, 2004, p. 535), tais como a repetição, hiponímia, 

meronímia, sinonímia e colocação. Martinec & Salway (2005) só operam com a repetição, 

hiponímia e sinonímia. A repetição diz respeito ao participante, o processo ou a 

circunstância que se repete. A hiponímia trata-se da relação entre uma categoria e os 

membros que formam a categoria. A sinonímia compreende a relação de semelhança 

existente no léxico. Para os autores, esses princípios gerais funcionam na relação imagem-

texto da mesma forma de ação como no texto verbal. A diferença é que a relação acontece 

entre componentes que são verbo-imagética e não apenas entre elementos lexicais. Fazem 

ligações de sentido entre a imagem e o texto, a partir de itens que se conectam e geram 

condições para o entendimento dessa relação multimodal  

 Os participantes, processos e circunstâncias são as outras perspectivas da LSF. 

É o chamado sistema de transitividades verbal, o qual é “geralmente entendido como 

fluxo dos eventos ou acontecimentos; atos ligados a agir, dizer, sentir, ser e ter”, 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011: 67). Desse modo, os participantes são os 

grupos nominais, os processos são os grupos verbais e as circunstâncias, os grupos 

adverbiais e preposicionados. Souza (2010) explica que o 

Sistema de transitividade, como concebido pela LSF, permite identificar 

as ações e atividades humanas que estão sendo expressas no discurso, 

bem como a realidade retratada, pois é através da linguagem que falamos 

de experiências, objetos, abstrações, qualidades, estados e relações 

existentes no mundo exterior e interior. (SOUZA, 2010, p. 154). 

 

 No excerto anterior, a transitividade é entendida como uma relação de significados 

estendidas a todos os componentes da oração que se integram na representação da 

realidade social e na produção dos sentidos do texto. 



 
 

84 
 

 Participantes, processos e circunstâncias correspondem a substantivos, verbos e 

advérbios, respectivamente. Nesse sentido, os tipos de processos podem ser classificados 

como apresentado no diagrama abaixo: 

 

Diagrama 03: Tipos de processos 

 

Fonte: Adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p.  172) 

 

Os processos que estão no centro da oração associam-se a participantes 

específicos. Os participantes compõem o segundo componente e são determinados pela 

relação de sentido dentro de cada oração, conforme explicou Frutuoso (2015): 

A cada um desses processos que ficam no centro da oração, associam-se 

a participantes específicos, que compõem o segundo componente do 

Sistema de Transitividade. Os participantes são determinados pela 

relação de sentido que exercem cada um dentro da oração e são 

representados pelos grupos nominais envolvidos, que podem ser pessoas, 

objetos, coisas seres animados e inanimados, sentimentos que atuam 

como extensão dos significados na oração. (FRUTUOSO, 2015, p. 48) 

  

Nesse sentido, explicamos agora, de forma breve, os tipos de processo e 

participantes representados no diagrama. Os processos materiais estão relacionados aos 

processos do fazer e do acontecer no mundo externo e físico, ou seja, elas constroem 

eventos e ações concretas. Os participantes são chamados de Ator (01), que é 

semanticamente identificado como o produtor da ação linguística; Meta (02), que está 

relacionado ao processo que leva a um resultado ou provoca uma mudança; Extensão 

(03), que está relacionada ao processo e não é afetada pela ação do processo, mas serve 
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para estender o significado. Por fim, o Beneficiário (04) é o participante beneficiado pela 

ação e/ou processo.  

(01) The duke gave my aunt this teapot15 

(02) I caught the first ball16 

(03) They found a president at will in office17 

(04) They gave him a house18   

Enquanto os processos materiais estão relacionados à nossa experiência do mundo 

material, os processos mentais estão relacionados à nossa experiência do mundo da nossa 

própria consciência. Halliday e Matthiessen (2004, p. 197) disseram que  

São cláusulas de percepção: uma cláusula "mental" constrói um quantum 

de mudança no fluxo de eventos que ocorrem em nossa própria 

consciência. Esse processo de percepção pode ser entendido como 

fluindo da consciência de uma pessoa ou como algo que a invade; mas 

não é interpretado como um ato material.19 

 

Os processos mentais (05), portanto, são os processos relacionados ao sentir que se 

realizam no fluxo do pensamento. Para Halliday e Matthiessen (2004, p. 197), a cláusula 

"mental" interpreta as mudanças no fluxo de eventos que estão ocorrendo em nossa 

própria consciência, os autores ainda explicam que “este processo de detecção pode ser 

interpretado como qualquer fluxo a partir da consciência de uma pessoa ou como interfere 

nele”. Vejamos o exemplo: 

(05) Pat: I hate cockroaches more than rats.20 

Pauline: I don’t like cockroaches either. [...] 

                                                             
15 O duque deu a minha tia este bule. Exemplo retirado de  HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, C. 

M.I.M. introduction to functional grammar. 2004: 64. 
16 Peguei a primeira bola. Exemplo retirado de  HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, C. M.I.M. 

introduction to functional grammar. 2004: 71. 
17 Eles encontraram um presidente à vontade no cargo. Amostra adaptada de Souza (2006). 
18 Eles deram a ele uma casa. . Exemplo retirado de  HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, C. M.I.M. 

introduction to functional grammar. 2004: 189. 
19 They are clauses of sensing: a ‘mental’ clause construes a quantum of change in the flow of events taking 

place in our own consciousness. This process of sensing may be construed either as flowing from a person’s 

consciousness or as impinging on it; but it is not construed as a material act. 
20 Pat: Eu odeio baratas mais do que ratos. 

  Pauline: Eu também não gosto de baratas. [...] 
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Os participantes dos processos mentais podem ser classificados como 

experienciador, que realiza o sentir, e o fenômeno, que é o que é sentido pelo 

experienciador. 

O terceiro tipo principal dos processos são as cláusulas relacionais. As cláusulas 

relacionais servem para caracterizar e idenficar. Elas estabelecem relação entre partes de 

elementos diferentes, sejam eles fatos, acontecimentos; caracterizando coisas, objetos, 

personagens; identificando qualidades, entre outros. Os processos relacionais possuem 

função classificatória e identificatória e podem ser classificados como intensivo, 

circunstancial e possesivo. Observemos a partir dos exemplos: 

 

(06) You [Process:] will be our primary interface with clients21 

(07) Built by TNT Harbourlink in 1988, the Monorail [Process:] runs in a 3.6 

kilometre loop and has six stations22 

(08) We had a wonderful piece of property in Connecticut, back up in the hills; 

most impressive of all was the staggering statistic that 80 percent of European 

electronics production was owned by American firms23 

 

Conforme podemos observar nas sentenças anteriores, o proceso intensivo (06) se 

caracteriza quando uma qualidade ou identidade é relacionada, servindo para denotar 

intensidade e acontecem normalmente com verbos ser ou estar. No tipo circunstancial 

(07), a relação entre os dois termos é de tempo, lugar, maneira, causa, acompanhamento, 

papel, matéria ou ângulo. No processo possessivo (08), a relação entre os dois termos é 

de propriedade, quando uma entidade possui outra. 

A tabela a seguir mostra a sumarização do processo relacional de intensidade, 

circunstância e processo.   

                                                             
21 Você será nossa principal interface com os clientes. Exemplo retirado de HALLIDAY, M, A, K.; 

MATTHIESSEN, C. M.I.M. introduction to functional grammar. 2004: 234. 
22 Construído pela TNT Harbourlink em 1988, o Monorail opera em um circuito de 3,6 km e tem seis 

estações. Exemplo retirado de HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, C. M.I.M. introduction to 

functional grammar. 2004: 242. 
23 Tínhamos uma propriedade maravilhosa em Connecticut, nos morros; O mais impressionante de tudo foi 

a impressionante estatística de que 80% da produção de eletrônicos na Europa era de propriedade de 

empresas americanas. Exemplo retirado de HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, C. M.I.M. 

introduction to functional grammar. 2004: 244. 
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Quadro 8 Sumarização 

 

Fonte: Adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p. 249) 

 

O processo verbal (09) é a cláusula do dizer. Para Halliday e Matthiessen (2004, 

p. 252), “é um recurso importante em vários tipos de discurso. Contribuem para a criação 

da narrativa, possibilitando o estabelecimento de passagens dialógicas, como na seguinte 

narrativa escrita”24. Há dois tipos de processos verbais: Atividade e Semiose. Fuzer e 

Cabral (2010, p. 80) mostraram que o primeiro pode acontecer em verbos como elogiar, 

insultar, caluniar, lisonjear, criticar, culpar, repreender e, o segundo, em verbos tais como 

relatar, anunciar, informar, provar, entre outros.  

(09) Chirumá would find any opportunity to talk to that priest about Kukul.     

Another day, he told him: 

‘Kukul is compassionate,’ replied the priest.25 

                                                             
24 Are an important resource in various kinds of discourse. They contribute to the creation of narrative by 

making it possible to set up dialogic passages, as in the following written narrative. Exemplo adaptado de  

HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, C. M.I.M. introduction to functional grammar. 2004: 252. 
2525 Chirumá encontraria qualquer oportunidade de falar com aquele padre sobre Kukul. Outro dia, ele disse 

a ele: 

"Kukul é imprudente" respondeu o padre. Exemplo adaptado de  HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, 

C. M.I.M. introduction to functional grammar. 2004: 252. 
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Os processos existencias (10) representam algo que existe ou acontece, Halliday 

e Matthiessen (2004, p. 256-257) nos dizem que “embora as cláusulas ‘existenciais’ não 

sejam, em geral, muito comuns no discurso - da ordem de 3% a 4% de todas as cláusulas 

são ‘existenciais’. Elas dão uma contribuição importante e especializada para vários tipos 

de texto.”26 Elas servem para introduzir os participantes centrais no início da história.  

 

(10) There was an old person of Dover27 

Who rushed through a field of blue Clover; 

But some very large bees, stung his nose and his knees, 

So he very soon went back to Dover. (Edward Lear) 

 

A maioria dos processos existenciais é criada a partir do verbo haver, como 

representado no exemplo (10), no elemento em destaque There was. Fuzer e Caral (2010) 

ressaltam que esse processo pode representar pessoa, objeto, uma instituição ou uma 

abstração e também uma ação ou evento.  

 Quanto aos processos comportamentais, Halliday e Matthiessen (2004) 

asseveram que estes processos não têm características bem definidas, pois, ao mesmo 

tempo, podem ter aspectos dos processos mentais e dos processos materiais. São 

processos que incluem comportamento físico e psicológicos. Desse modo, eles são 

responsáveis pela construção do comportamento humano. 

 Isso posto, sumarizamos no quadro a seguir os tipos de processos existentes, os 

participantes e o que eles significam: 

 

 

                                                             
 
26 While ‘existential’ clauses are not, overall, very common in discourse — of the order of 3–4 per cent of 

all clauses are ‘existential’, they make an important, specialized contribution to various kinds of text. 

Retirado de  HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, C. M.I.M. introduction to functional grammar. 

2004: 257. 
27 Havia uma pessoa idosa de Dover, 

Quem correu por um campo de trevo azul; 

Mas algumas abelhas muito grandes feriram o nariz e os joelhos, 

Então ele logo voltou para Dover. 

Retirado de  HALLIDAY, M, A, K.; MATTHIESSEN, C. M.I.M. introduction to functional grammar. 

2004: 257. 
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Quadro 9: Sumarização dos processos de transitividade 

PROCESSO SIGNIFICADO PARTICIPANTE 

Material Fazer, acontecer Ator 

Mental Sentir Experienciador  

Relacional Ser, Estar, 

Classificar 

Definir 

Portador e atributivo 

Identificador e identificado 

Possuidor e Possuído 

Característica e valor 

Verbal Dizer Dizente 

Existencial Existir, haver Existente 

Comportamental Comportar Comportante e fenômeno 

Fonte: Adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p 260) 

 

A tabela anterior mostrou uma síntese dos tipos de processos, que podem ser 

materiais, mentais, relacionais, verbais, existenciais e compotamentais; o significado e 

seus respectivos participantes. Chegamos agora aos elementos circunstânciais, que são os 

advérbios e as locuções adverbiais. Eles se referem às condições em que os processos 

ocorrem. Podendo ser de lugar, causa e modo, por exemplo. Halliday e Matthiessen 

(2004, p. 259-260) explicam que as cirucunstâncias, tipicamente, “ocorrem de maneira 

plena em todos os tipos de processos e têm essencialmente o mesmo significado onde 

quer que ocorram.”28 

Os autores explicam que existem combinações que são menos prováveis e 

algumas interpretações são especiais. Halliday e Matthiessen ressaltam que as 

circunstâncias de matéria são bastante comuns em processos mentais e verbais, mas são 

muito raras com outros tipos de processos, exceto nos processo comportamentais. O 

infográfico apresentado a seguir expõe os tipos de circunstâncias da LSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Typically, they occurfreely in all types of process, and with essentially the same significance wherever 

they occur 
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Infográfico 01: Componete circunstâncias 

 

Fonte: Adapatado de Halliday e Matthiessen (2004) 
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 Para Halliday e Matthiessen (2004, p. 260), as circunstâncias de lugar carregam 

uma característica de tempo e tendem a ser bastante específicas. Nesse sentido, expomos 

as noções de circunstâncias nas três perspectivas usuais: 

i) No que diz respeito ao significado, usamos a expressão 

"circunstâncias associadas a" ou "atendente no processo", 

referindo-se a exemplos como a localização de um evento no 

tempo ou no espaço, seu modo ou sua causa; e essas noções de 

"quando, onde, como e por que" a coisa acontece, desde a 

explicação tradicional, ligando as circunstâncias à essas formas 

que eram advérbios e não substantivos.  

 

ii) Isso se relaciona com a segunda perspectiva, a partir da própria 

cláusula: enquanto os participantes funcionam na gramática de 

humor como Sujeito ou Complemento, as circunstâncias 

mapeiam os Adjuntos; em outras palavras, eles não têm o 

potencial de se tornar Sujeitos. 

 

iii) Em terceiro lugar, vistos de baixo, eles são tipicamente expressos 

não como grupos nominais, mas como grupos adverbiais ou 

frases preposicionais - a maioria destes últimos, uma vez que os 

grupos adverbiais estão amplamente confinados a um tipo, os de 

Modo.29(HALLIDAY E MATTHIESSEN, 2004, p. 260-261) 

 

 A citação deixa evidente que Halliday e Matthiessen entendem as circunstâncias 

a partir de três pontos. O primeiro está associado a eventos de tempo ou de espaço, de 

modo ou de causa. O segundo explica que as circunstâncias mapeiam os adjuntos. Por 

fim, que são vistos como grupos nominais, sejam em grupos adverbiais ou frases 

preposicionais. 

 Entender os processos, participantes e circunstâncias é de extrema importância 

para que possamos analisar a relação imagem-texto. Pois, na Gramática do Design Visual 

(GDV), de Kress e van Leeuwen (2006), os participantes, processos e circunstâncias são 

analogamente explicados a partir da metafunção representacional, nos processos 

                                                             
29 (i) As far as meaning is concerned, we used the expression ‘circumstances associated with’ or ‘attendant 

on the process’, referring to examples such as the location of an event in time or space, its manner, or its 

cause; and these notions of ‘when, where, how and why’ the thing happens provided the traditional 

explanation, by linking circumstances to the four WH- forms that were adverbs rather than nouns. (ii) This 

ties in with the second perspective, that from the clause itself: whereas participants function in the mood 

grammar as Subject or Complement, circumstances map onto Adjuncts; in other words, they have not got 

the potential of becoming Subjects, of taking over the moda responsibility for the clause as exchange. (iii) 

Thirdly, looked at from below, they are typically expressed not as nominal groups but as either adverbial 

groups or prepositional phrases — mostly the latter, since adverbial groups are largely confined to one type, 

those of Manner. 
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narrativos e nos processos conceituais, como vistos de forma detalhada no capítulo III, 

seção 3.2. 

Infográfico 02: Processos narrativos 

 

Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 
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Infográfico 03: Processos conceituais e seus participantes 

 

Fonte: Kress e van Leeuwen (2006) 

 

 Os infográficos mostram os processos narrativos e conceituais. Nos processos 

narrativos, a principal característica é a ação que acontece por meio dos vetores. Já nas 

representações conceituais, por sua vez, a GDV descreve quem é o participante 

representado em termos de classe, estrutura e significado. Nela não há vetores envolvidos, 

pois, não existe a presença de participantes para executar a ação. 
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 Nesse percurso teórico exploramos os processos e participantes a partir da teoria 

da multimodalidade, resta-nos explicar as circunstâncias. Desse modo, nas relações 

imagéticas, as circunstâncias são os participantes secundários que interagem com os 

participantes primários. Na GDV podemos evidenciar três tipos de circunstâncias:  

 

Quadro 10: Circunstâncias na GDV 

LOCATIVA 

 

DE MEIO ACOMPANHAMENTO 

Relação de maior e menor 

ênfase que se dá entre 

participantes por meio do 

contraste entre o primeiro e 

o segundo plano. 

São os instrumentos 

empregados pelos 

participantes nos processos 

de ação que possam vir a 

desempenhar. 

Trata-se do 

acompanhamento que o 

participante secundário faz 

ao participante principal. 

Fonte: Kress e van Leeuwen (2006) 

 

O quadro 10 mostra os três tipos de circunstâncias que aparecem na GDV. A 

circunstância locativa, que destaca ênfase entre os participantes com relação aos planos 

de enquadre. A circunstância de meio, que são os instrumentos dos quais os participantes 

fazem uso. Por último, a circunstância de acompanhamento, que se refere exatamente ao 

acompanhamento que um participante faz a outro. 

Isso posto, até este ponto da tese esclarecemos que Martinec & Salway (2005) se 

valem de uma abordagem semiótica, com apoio na perspectiva de Barthes, e uma 

abordagem sistêmica, ancorados na relação lógico-semântica e no sistema de 

transitividade verbal de Halliday. Essa revisão teórica é relevante para que possamos 

empreender a discussão sobre o sistema de relação imagem-texto. Nesse sentido, 

apresentamos os dois subsistemas de Martinec & Salway, que serão utilizados para a 

análise das interações multimodais do dicionário visual Merriam-Webster.  

O primeiro subsistema é a relação de status, que pode ser subdividida entre 

igualdade e desigualdade. Martinec & Salway (2005) explicam que assim como nas 

relações entre as cláusulas (processos e participantes), a imagem e o texto podem ser 

“considerados desiguais em status quando um deles modifica o outro”30 e quando o status 

é de igualdade, “uma imagem inteira é relacionada a um texto inteiro”31 (MARTINEC & 

                                                             
30 images and texts are considered to be unequal in status when one of them modifies the other. 
31 When the relative image–text status is equal, a whole image is related to a whole text. 
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SALWAY, 2005, p. 345).O status de igualdade pode ser de independência entre imagem 

e texto ou de uma relação de complementaridade entre imagem e texto.  

 

 

Diagrama 04: Relação de Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Martinec & Salway (2005) 

 

O diagrama 04 apresenta de forma esquematizada a relação do status. Nessa parte 

do subsistema de status podemos perceber que ele se subdivide em outras duas categorias. 

A igualdade e a desigualdade que, por conseguinte, se divide em dois pares de outras 

subcategorias. Desse modo, nas próximas linhas exploramos a relação de independência, 

quando da complementaridade e da imagem subordinada ao texto ou vice-versa.  

Quanto ao status de igualdade/independência, Martinec & Salway (2005, p. 345) 

explicam que imagem e texto “não se combinam para formar parte de um sintagma maior, 

mas sim a informação que eles fornecem existe em paralelo - cada um deles forma seus 

próprios processos.”32 Neste processo, imagem e texto já possuem sentidos individuais e 

completos sem a necessidade de que uma modalidade ajude a outra na construção do 

significado. Isso porque, se desmembrarmos a imagem e o texto, os sentidos individuais 

entre modalidade verbal e modalidade visual permanecem inalterados.  

 

                                                             
32 When an image and a text are independent, they do not combine to form part of a larger syntagm (cf. 

Barthes, 1997b[1964]), but rather the information they provide exists in parallel – they each form their own 

processes 

Relação de 

STATUS entre 

imagem e 

texto 

Igualdade 

Relação de subordinação da 

imagem ao texto 

Desigualdade 

Relação de independência entre 

imagem e texto 

Relação de complementaridade 

entre imagem e texto 

Relação de subordinação do 

texto à imagem 
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Figura 20: Relação de status de igualdade/indepedência 

 

Fonte: http://loja.afixgraf.com.br 

 

A relação de independência na figura 20 mostra que a representação da linguagem 

verbal “Feminino” é a mesma na linguagem visual, exemplificada através da 

representação da silhueta do ser humano do sexo feminino, que é convencionalmente 

simbolizado nas civilizações ocidentais nestes padrões. O significado construído em torno 

deste símbolo indica que o ambiente no qual contém essa imagem afixada é para pessoas 

que se consideram do sexo feminino.  Nesse sentido, as informações contidas na placa 

apresentam-se de forma independente, pois poderíamos desmembrá-la e, mesmo assim, 

os dois modos: verbal e visual, separados, continuariam demarcando local específico para 

determinado sexo. 

Enquanto a relação de independência acontece quando a combinação de imagem 

e texto não formam um sintagma maior, na relação de complementaridade, a imagem e o 

texto se combinam para formar um sintagma maior. “Na maioria dos casos, isso significa 

que eles desempenham o papel de participantes em um tipo de processo. O processo em 

si, normalmente realizado na linguagem por um grupo verbal, é mais frequentemente 

implícito”33 (MARTINEC & SALWAY, 2005, p. 346) A imagem e texto conjuntamente 

produzem um sentido específico que não poderiam produzir se dispostos em separado. 

Nesse entendimento, a relação entre as modalidades constrói significados específicos no 

movimento semântico-discursivo de interpretação dos enunciados verbo-visuais da 

complementaridade. 

                                                             
33 It seems that in most cases, this means that they play the role of participants in a type of process. 
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Figura 21: Status de Igualdade/Complementaridade 

 

Fonte: geradordememes.com 

 

Como vimos no meme anteriormente apresentado, a relação de 

complementaridade acontece quando a imagem e o texto estão em igualdade e uma 

precisa da outra para modificar e significar no sintagma maior. No meme aparece o 

atributo “Em um relacionamento sério com a carência” junto com um portador, o meme, 

com os olhos cheios de lágrimas. Tanto a modalidade verbal como a modalidade visual 

precisam uma da outra para completar e construir o sentido pretendido pelo autor.  

É na relação de complementaridade que imagem e texto constroem significados a 

fim de atrair o público alvo. Desse modo, tanto na complementaridade como na 

independência a imagem está relacionada ao texto verbal por completo e não em partes. 

Em contraste, quando a imagem está subordinada ao texto, temos uma relação desigual. 

Na relações imagem-texto de desigualdade, cabe classificar que a imagem pode estar 

subordinada ao texto ou o texto pode estar subordinado à imagem.  
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Figura 22: Status de Desigualdade/Imagem subordinada ao texto 

 

Fonte: ego.globo.com 

 

No exemplo da figura 22, o texto na modalidade verbal é bem mais específico, ao 

tratar dos 11 anos da revista EGO e sugerir dicas sobre moda e beleza. O texto sugere 

customização de roupas, criatividade para as unhas, manter o corpo em forma, truques de 

maquiagem e muitos outros processos. As imagens, por sua vez, vão ao encontro apenas 

de algumas das modalidades verbais destacadas. Logo, as imagens estão relacionadas 

apenas a uma parte do texto. O leitor precisa visitar determinadas partes do texto para 

compreender a imagem, sendo necessário usar o texto para que a imagem seja 

compreensível. 

Observamos que quando a imagem está subordinada ao texto, ela está relacionada 

apenas a uma parte dela, sendo necessário levar o leitor a visitar partes para compreendê-

las. Entretanto a relação pode ser inversa. O texto pode ser subordinado à imagem. Desse 

modo, o “texto pode estar relacionado apenas a uma parte”34 da imagem. (MARTINEC 

& SALWAY, 2005, p. 347) “Uma indicação mais confiável de subordinação de texto é a 

                                                             
34 the text may well be related to only a part of it. 
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presença de dispositivos implícitos que precisam ser decodificados por referência a uma 

imagem.”35 (MARTINEC & SALWAY, 2005, p. 348) 

 

Figura 23: Status de desigualdade/texto subordinada a imagem 

 

Fonte: sofiaeotto.com.br 

 

A figura 23 mostrou a subordinação do texto à imagem. Para criar a ironia na 

tirinha o autor representou na modalidade verbal “a copa do mundo finalmente 

começou!”; a representação na modalidade visual se apresenta no desenho da televisão 

ligada e os integrantes da família realizando atividades comuns em paralelo ao que está 

sendo televisionado. Podemos, portanto, indicar que o texto é subordinado à imagem, pois 

ele representa apenas um dos aspectos das ações mostradas na tirinha. É, por fim, a partir 

disso que os elementos de subordinação da relação imagem-texto dirigem 

semanticamente o leitor a perceber o desinteresse dos demais membros da família com 

relação ao evento futebolístico.  

Observamos nas exposições anteriores que o status de uma imagem e um texto é 

considerado independente quando a imagem está relacionada a uma parte do texto. Já a 

imagem pode ser considerada subordinada à parte do texto ou texto subordinado à 

imagem. Além dessa relação de status, há a relação lógico-semântica. Este subsistema 

                                                             
35 A more reliable indication of text subordination is the presence of implicit devices that need to be decoded 

by reference to an image 
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está dividido em relações de expansão e relações de projeção. “A principal diferença entre 

os dois é que, enquanto a expansão lida com as relações entre os eventos representados 

na experiência não linguística, a projeção lida com eventos que já foram representados”36 

(MARTINEC & SALWAY, 2005, p. 351). 

 

Diagrama 05: Relação lógico-semântica de Expansão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Adaptado de Martinec & Salway (2005) 

 

 A relação de expansão sistematizada no diagrama 05 mostra que esta categoria 

está subdividida em outros três tipos de relação entre imagem e texto. Trata-se da 

elaboração, que é subdividida em exposição e exemplificação; extensão e ampliação, que 

pode ser classificada como temporal, espacial e de finalidade. Na explicação de Martinec 

& Salway (2005, p. 351), a “expansão lida com as relações entre eventos representados 

na experiência não-linguística.”37 

 A elaboração é o primeiro tipo de relação lógico-semântica de expansão. A 

elaboração pode acontecer a partir da exposição e da exemplificação. Na exposição, “a 

                                                             
36 The main difference between the two is that, while expansion deals with relations between represented 

events in the non-linguistic experience, projection deals with events that have already been represented [...]. 
37 [...]expansion deals with relations between represented events in the non-linguistic experience [...]. 

Expansão 

Elaboração 

Tempo 

Ampliação 

Exposição – Imagem e texto possuem 

o mesmo nível de generalidade 

Exemplificação 
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Extensão 

Imagem mais geral 

Texto mais geral 
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imagem e o texto são do mesmo nível de generalidade”38 (MARTINEC & SALWAY, 

2005, p. 352). 

 

Figura 24: Relação lógico-semântica de elaboração/exposição 

 
Fonte: geradordememes.com 

 

 Usamos a figura 24 para demonstrar o tipo da exposição. O meme nos deixa inferir 

que o personagem Homer Simpson (ator), da série Os Simpsons, televisionada pelo canal 

FOX, está apontando para uma meta (com quem se fala). Homer também parece ser o 

dizente, enquanto a modalidade verbal apresentada na parte inferior da imagem (real) “é 

com você mesmo” é o enunciado.  

 Podemos entender que tanto a imagem do ator como o enunciado apresentado 

estão no mesmo nível de generalidade. A imagem do personagem Homer está em nível 

de generalidade e o texto abaixo é tão geral quanto a imagem.  

 Assim, como a generalidade no meme sobre o Homer, percebemos que a 

exposição evidencia quando a imagem e o texto estão no mesmo nível de generalidade. 

Em contraste, na exemplificação, o nível de generalidade da imagem e do texto pode ser 

diferente: a imagem ou o texto pode ser mais geral. O exemplo apresentado na figura 25 

representa um modelo quando a imagem é mais geral que o texto: 

 

                                                             
38 [...] the image and the text are of the same level of generality [...] 
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Figura 25: Relação lógico-semântica de elaboração/exemplificação – imagem mais geral 

 
Fonte: geradordememes.com 

  

A figura 25 mostra na modalidade verbal os seguintes dizeres: “Alterei meu status 

de relacionamento para: D-E-S-I-S-T-O”. Enquanto na modalidade visual aparece a 

imagem do ex-presidente do Estados Unidos da América, Barack Obama. O político virou 

meme, principalmente, entre os períodos de 2009 a 2017, época em que assumiu a chefia 

da Casa Branca. 

Podemos inferir que a imagem é mais geral que o texto, porque a imagem do 

Obama, fazendo cara de indiferente, tem circulado a internet com outras séries de 

enunciados, remontando novos sentidos para a composição visual. Desse modo, 

poderíamos alterar o enunciado D-E-S-I-S-T-O por “A espera de um milagre”, ou mesmo 

mudar todo o enunciado do meme e colocar o seguinte enunciado na posição inferior 

(real) “Nada mal”. 

A imagem do ex-presidente realizando essa performance fisionômica é algo já 

conhecido pela maior parte dos internautas. Assim, o enunciado torna seu significado 

mais específico. A imagem, portanto, pode aparecer de forma mais geral que o enunciado 

verbal. Por outro lado, podemos evidenciar sua contrapartida, quando o texto é mais geral 

que a imagem. 
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Figura 26: Relação lógico-semântica de elaboração/exemplificação – texto mais geral 

 
Fonte: geradordememes.com 

 Na figura 26 podemos identificar o termo T.G.I.F. que, culturalmente, na língua 

inglesa refere-se a Thanks God It’s Friday,  que em português quer dizer “Obrigado, 

Deus, é sexta-feira.” A expressão trata-se de uma forma de celebração quanto ao último 

dia de trabalho/estudo antes do fim da semana. Desse modo, classificamos essa expressão 

como algo mais geral, afinal é sexta-feira e os sujeitos podem fazer o que quiser: ficar até 

tarde assistindo TV, ir para a balada, ficar até tarde conversando com os amigos, enfim, 

T.G.I.F. pode representar tudo isso e muito mais, como podemos observar na figura 27 e 

28. 

 Figura 28: texto mais geral 

 

Fonte: memegenerator.net 

Como já mencionamos, consideramos que o texto é bem mais geral, pois 

poderíamos representar como imagem de fundo qualquer outra imagem para denotar a 

celebração do “T.G.I.F”. 

Por sua vez, a relação lógico-semântica de expansão, na subcategoria de 

elaboração, pode ser subdivida em exposição, quando imagem e texto estão no mesmo 

nível de generalidade, e exemplificação, quando imagem ou texto podem ser uma mais 

 

Figura 27: texto mais geral 

 

Fonte: memegenerator.net 
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geral que outra e vice-versa. Por sua vez, a extensão acontece “entre uma imagem e um 

texto em que um ou outro adiciona novas informações relacionadas.”39 (MARTINEC & 

SALWAY, 2005, p. 352).  

Para os autores, a informação nova acontece por meio de acréscimo, ela ultrapassa 

os sentidos principais da relação imagem-texto. 

  

Figura 29: Relação lógico-semântica de expansão/extensão 

 

Fonte: diariodonordeste.verdesmares.com.br 

  

Martinec & Salway (2005, p. 353) destacam que “consideramos a informação 

como um acréscimo porque vai além do que é representado na imagem, além de seus 

participantes, processos e circunstâncias”40 Desse modo, na figura 29 há extensão. Ela é 

apresentada na parte inferior da figura. No zoom, podemos notar que ao trecho são 

adicionados o nome da xilogravura, o nome do artista e que a obra é parte de outras que 

                                                             
39 Extension is a relationship between an image and a text in which either the one or the other add new, 

related information 
40 We consider the information an addition because it goes beyond what is represented in the image, beyond 

its participants, processes and circumstances.  

Extensão:  

Xilogravura ‘Camaubeira’, uma das 

obras selecionadas pelo curador 

Maximiano de Lima para a exposição, 

em cartaz até julho. 
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também foram selecionadas. O trecho adiciona uma informação nova que não estava 

presente na imagem, nem no texto na modalidade verbal disposta ao lado da obra.  

Até este ponto, vimos que a relação lógico-semântica de expansão pode ser 

dividida em elaboração, quanto ao nível de generalidade, e extensão, quanto a adição de 

informações na relação imagem-texto. Por fim, a última relação de expansão é do tipo de 

ampliação. Martinec & Salway (2005, p. 253) explicam que na ampliação imagem e/ou 

texto “um qualifica o outro circunstancialmente”41. Esse aprimoramento pode ser de 

tempo, lugar ou finalidade.  

 

Figura 30: Relação lógico-semântica de expansão/ampliação de tempo 

 

Fonte: instagram.com/angulodevista 

 

 A tirinha mostra a ocorrência temporal do Dia dos Namorados que enquanto para 

uns é um dia de comemoração, para outros é apenas mais um dia comum. A circunstância 

de tempo situa-se sobre a relação imagem-texto de cada quadrinho. No primeiro, a relação 

de tempo está na comemoração do dia dos namorados. No segundo e no terceiro, a relação 

temporal está na ideia de que terça-feira (Dia dos Namorados no ano de 2018) é um dia 

normal para muita gente. Nos três quadros, o autor situa a tirinha no tempo por referência 

da relação entre a imagem e o texto. 

 A relação de lugar, por sua vez, procura demarcar um local específico dentro da 

interação imagem-texto.  

 

                                                             
41 [...]one qualifies the other circumstantially. 
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Figura 31: Relação lógico-semântica de expansão/ampliação de lugar 

 

Fonte: instagram.com/angulodevista 

 

A tirinha da figura 31 elabora a relação de lugar entre imagem e texto. A tirinha 

explica que a vida é uma caixinha de surpresas e mostra uma caixa com o nome “vida”. 

Em seguida, o mesmo personagem pergunta ao outro onde está a vida dele, que logo 

responde que a “caixinha de surpresas”, que é a vida dele, está sendo usada pelo cachorro. 

Em todos os quadros há a construção da relação de lugar, pois cada um deles está 

direcionado para a vida enquanto caixa de surpresas. 

Por fim, na relação de finalidade a qualificação da circunstância é de 

propósito/razão. A relação imagem-texto revela algum propósito em específico, como 

vamos observar na figura 32. 
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Figura 32: Relação lógico-semântica de expansão/ampliação de finalidade 

 

Fonte: instagram.com/angulodevista 

 

A finalidade apresentada na figura 32 está representada pelo propósito de se 

construir o desenho de um pássaro. Assim, o autor da tirinha representa verbo-

imageticamente e de forma irônica o modo “errado” e o certo de se fazer desenhos de 

pássaros.  

Conhecemos que a relação de elaboração, extensão e de ampliação fazem parte do 

processo lógico-semântico de expansão. Como explicamos anteriormente, a relação 

lógico-semântica é subdividida em expansão e projeção. A partir deste ponto da tese 

passaremos a explicar a relação de projeção.  

 

Diagrama 06: Relação lógico-semântica de projeção 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Martinec & Salway (2005) 

  

O diagrama evidenciou que existe dois tipos principais de projeção. A locução, 

quando trata de balões de fala, e a ideia, quando trata dos balões de pensamento.  

Relação 
 lógico-semântica 

entre imagem-texto 
Projeção 

Locução 

ideia 
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Figura 33: Relação lógico-semântica de expansão/Projeção – locução 

 

Fonte: instagram.com/angulodevista 

 

Figura 34: Relação lógico-semântica de expansão/Projeção – locução 

 

Fonte: instagram.com/angulodevista 
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Na figura 33 temos a projeção de locução, pois D. Anésia, personagem da tirinha 

de Will Leite, projeta sua fala por meio dos balões de enunciados. Sem os balões de 

locução não poderíamos compreender o que trataria quadro-a-quadro. Na figura 34 

evidenciamos a projeção de ideia, pois, o gato Chester, personagem da série de tirinhas 

de Sofia e Otto, do artista Pedro Leite, aparece pensando sobre as formas por meio dos 

quais os gatos caem. 

Nesta seção sobre as interações imagem-texto, de Martinec & Salway (2005), 

percebemos que as relações multimodais entre a imagem e o texto foram construídas a 

partir da perspectiva semiótica de Barthes e da perspectiva sistêmica de Halliday. Com 

base nesses autores, Martinec & Salway construíram o subsistema que foi apresentado a 

partir da explicação sobre relação de status, subdivida em igualdade e desigualdade, e a 

relação lógico-semântica, subdivida em expansão e projeção conforme podemos observar 

no diagrama 07. 
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Diagrama 07: Relação geral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As categorias discutidas servirão de base para a descrição das relações imagem-

texto no dicionário visual Merriam-Webester.  Na próxima seção, discutiremos outra 

possibilidade de metalinguagem.  

  

Relação de 

STATUS entre 

imagem e 

texto 

Igualdade 

Relação de subordinação da 

imagem ao texto 

Desigualdade 

Relação de independência entre 

imagem e texto 

Relação de complementaridade 

entre imagem e texto 

Relação de subordinação do 

texto à imagem 

Expansão 

Elaboração 

Tempo 

Ampliação 

Exposição – Imagem e texto possuem 

o mesmo nível de generalidade 

Exemplificação 

Finalidade 

Espaço 

 

Extensão 

Imagem mais geral 

Texto mais geral 

Relação 
 lógico-

semântica 
entre imagem-

texto 

Projeção 

Locução 

ideia 



 
 

111 
 

2.2.2 A metalinguagem da relação imagem-texto de Unsworth (2008) 

 

As múltiplas modalidades, dentre as quais citamos a música, o cinema, os games, 

os recursos digitais diversos, contribuem para a construção de sentidos e são elementos 

essenciais para os estudos da multimodalidade. A relação imagem-texto, enquanto forma 

de comunicação multimodal, também aparece como nicho que envolve a negociação de 

sentido que são (des) (re) construídos a partir das experiências na vida pessoal, social, 

política e profissional dos sujeitos.  

 Com base nisso, o New London Group (1996) salientou sobre a necessidade de 

uma metalinguagem para descrever os significados das relações multimodais. No que lhe 

diz respeito, Unsworth (2006) fornece uma descrição teórica da dinâmica da interação 

entre linguagem e imagem na elaboração de significados. Para o autor, em termos de 

significado ideacional, essa interação pode ser caracterizada como concorrência 

ideacional, complementaridade e conexão. 

 Mediante os objetivos desta tese, optamos por explorar inicialmente a 

concorrência ideacional. Deste modo, Unsworth (2006; 2008) explica que a concorrência 

se refere à equivalência ideacional entre imagem e texto, tendo sido operacionalizada à 

medida em que a relação imagem e texto possuía configurações equivalentes. Nessa 

perspectiva, Unsworth delimita a concorrência ideacional em quatro subcategorias: 

 

Diagrama 08: Concorrência ideacional 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Adaptado de Unsworth (2006) 

 

 O esquema apresentado sintetiza que a concorrência ideacional pode variar em 

quatro categorias. A primeira é a redundância. Essa categoria implica na duplicação entre 

os modos. Não se trata de uma simples repetição semiótica em excesso, mas sobre 

Concorrência 

Redundância 

Exposição 

Instanciação 

homoespacialidade

de 

Imagem instancia o texto 

Texto instancia a imagem 
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situações nas quais as informações disponíveis nos modos promovem sentido em 

conjunto. Esse grau de redundância é variável em detrimento das combinações o dos 

contextos nos quais a multimodalidade é apresentada.  A figura 35 mostra um exemplo 

de redundância.    

Figura 35: Redundância em meme 

 

Fonte: adaptado de leninja.com.br 

  

A composição da imagem permite evidenciar a existência de um tema indicado a 

partir do sintagma *banho. Por sua vez, há representação da face do meme (facememe) e 

os outros componentes responsáveis por integrar sentido ao meme: o chuveiro e o 

basculante. A redundância, portanto, centra-se exatamente na relação construída entre 

imagem-texto. Na imagem, o chuveiro está soltando água no facememe, representando 

banho, enquanto o texto verbal se oferece como equivalente à ação.  

A exposição, segunda subcategoria, é uma composição que aqui consideramos 

sinônima da redundância. Ela é levantada para explicar que a imagem expõe exatamente 

a mesma representação da informação do texto verbal. Isso significa dizer que, conforme 

Unsworth (2006), estão no mesmo nível de generalidade.  
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Figura 36: Exposição em meme 

 

Fonte: weknowmemes.com 

 

A figura 36 apresenta o facememe com a abreviação de laughing out loud ou lots 

of laughs (LOL), que em português seria o equivalente a “rindo muito alto”, “rolando de 

rir”. Nesse sentido, a exposição é caracterizada pela imagem e o texto, os quais estariam 

em um mesmo nível de generalidade, ou seja, a imagem é tão geral quanto o texto. A 

imagem expõe a informação construída verbalmente. Entretanto consideramos que a 

exposição é uma forma de redundância, já que as representações verbos-visuais possuem 

equivalência significativa.  

Por outro lado, a imagem pode servir-se de instância para o texto ou este, por sua 

vez, pode ser usado como instância para a imagem. Essa categoria pode ser chamada de 

instanciação. Para Unsworth (2006; 2008), nos casos em que a imagem instancia o texto, 

as unidades linguísticas transmitem a natureza da atividade, enquanto a imagem indica 

uma instância, ampliando o significado do texto verbal.  
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Figura 37: Imagem instancia texto 

 

Fonte: brasil.elpais.com 

 

 O meme anteriormente exposto apresenta um modelo no qual a imagem fornece 

significados adicionais ao texto. No texto verbal, dois destaques são apresentados: no 

primeiro, “Michel Temer vai cair” e, no segundo, “Rodrigo Maia assume no lugar”. Em 

outras palavras, Michel Temer será retirado da presidência da república e Rodrigo Maia, 

atual presidente da Câmara dos Deputados Federais, tornar-se-ia presidente no lugar de 

Temer. São duas informações socialmente divulgadas pela mídia brasileira de maior 

abrangência sobre a situação política do Brasil, no ano de 2017. Tratam-se de dados de 

noticiários comuns, se não fosse a representação construída a partir da imagem com a 

qual foi relacionada. A imagem (original), portanto, corresponde a capa de um álbum de 

músicas de 1966, do cantor Chico Buarque, cujo posicionamento político, socialmente 

conhecido, legitima o descontentamento da atual situação presidencial do Brasil.  

 A concorrência por instanciação fornecida pela imagem (como instância para o 

texto) é evidenciada na figura 37. Podemos observar que as informações só produzem os 

efeitos de sentido pretendidos pelo produtor do meme, a partir do redesign de informações 

disponíveis. Desse modo, a imagem do cantor ora alegre ora triste serve de instância para 

a informação verbal, oferecendo significados novos para o texto. A imagem como 

instância do texto age como elemento adicional de sentidos, responsável por gerar 

significados particularizados para a versão verbal.  

 A linguagem verbal, por sua vez, pode aparecer como elemento que instancia a 

imagem, isto é, como mecanismo responsável por completar o sentido do texto imagético. 
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Sobre o caso no qual o texto instancia a imagem, Unsworth (2006; 2008) explica que 

enquanto a imagem transmite a natureza da atividade, as unidades linguísticas ampliam o 

significado da imagem.  

 

Figura 38: Texto instancia imagem 

 

Fonte: twitter.com 

 

 Na figura 38 uma face aparece distribuída nos quatro ângulos do close e refere-se 

a Nazaré Tedesco, personagem de uma telenovela brasileira transmitida entre os anos de 

2004 e 2005. Personagem popularmente conhecida por protagonizar cenas polêmicas, 

virou meme que já viralizou entre países como Rússia e EUA (Cf. twitter.com). O meme 

mostra ainda símbolos matemáticos, que evoluem de gráficos mais simples às equações 

mais complexas. O facememe da Nazaré e os símbolos cooperam um com o outro para 

promover o sentido geral do meme, mas são os símbolos matemáticos que instanciam a 

imagem. A relação imagem-texto a partir da face confusa da personagem e dos elementos 

numéricos legitimam o pensamento da complexidade da ciência em destaque.  

Por outro lado, tendo consciência de que o meme é um instrumento muito versátil, 

a instanciação ideacional pode ser alterada em decorrência do tipo da composição visual 

ou verbal, além dos propósitos comunicativos do sujeito produtor do texto e dos 

conhecimentos prévios dos leitores.  

O último meio pelo qual a concorrência é alcançada é a homoespacialidade. 

Unsworth (2008: 291) explica que “refere-se a textos em que dois modos semióticos 

diferentes ocorrem em uma entidade homogênea ligada espacialmente”. A poesia 
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concreta na figura 39 mostra essa representação a partir das unidades linguísticas pluvial 

e fluvial. 

  

Figura 39: Homoespacialidade 

 

Fonte: Campos (1979) 

  

Como vimos, as representações linguísticas pluvial e fluvial são utilizadas para 

construir sentido. De um lado, a homoespacialidade é produzida a partir da relação da 

ideia dos pingos da chuva dispostos como as letras do vocábulo pluvial. Por outro, as 

unidades linguísticas que formam fluvial constroem o sentido da ideia de rio. Isto quer 

dizer que, a chuva cai e escorre para o/no rio. Cabe esclarecer que pluvial se refere a 

chuva, enquanto fluvial diz respeito aos rios. 

As representações linguísticas correspondem a entidades que possuem a 

semelhança de sua contraparte significativa, ou seja, regularidades espaciais aproximadas 

ao seu significado.     

Com base no que demonstramos, a homoespacialidade e as outras categorias 

anteriormente mencionadas cumprem a função de fazer conhecer uma metalinguagem 

para a compreensão da imagem. No caso dessas demonstrações, a maioria com o gênero 

meme. O gênero meme é muito variável, que pode ser desenhado e redesenhado a partir 

das semioses disponíveis nas mídias digitais ou com o auxílio de ferramentas digitais 
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específicas. Os memes são sempre multimodais, pois indicam mais de um modo de 

linguagem.  

Consideramos as relações entre a imagem e o texto à luz da Teoria da 

Multimodalidade, sob as bases da Linguística Sistêmica Funcional, enquanto sistema de 

comunicação humana. Discutimos sobre a composição visual a partir da concorrência 

ideacional de Unswoorth (2006; 2008), parte de um estudo que procura explorar várias 

formas de interações multimodais. 

 Nos deteremos a explorar agora a complementaridade. Desse modo, a 

complementaridade ideacional diz respeito a situação em textos multimodais, nos quais 

“o que é representado em imagens e o que é representado em texto pode ser diferentes, 

mas complementares e contribuintes, em conjunto, para um significado geral, que é mais 

do que os significados transmitidos pelos modos separados” (UNSWORTH, 2006, p. 62). 

As unidades linguísticas e as estruturas visuais atuam conjuntamente para a construção 

dos sentidos, não sendo esse sentido equivalente às representações individuas apenas do 

texto ou apenas da imagem.  

 

Figura 40: Complementaridade 

 
Fonte: Adaptado de quadrinhosacidos.com.br 

 

 A história em quadrinho ilustra o modelo da complementaridade. No quadrinho 

dois, de um lado, o texto refere-se à crença já disseminada de que os “cariocas são 

malandros”, ou seja, que os cariocas são mandriões, ociosos, molengos. Por outro lado, a 

imagem mostra um profissional, que inferimos ser um profissional da saúde, talvez 

médico ou enfermeiro, isso pelo uso do jaleco e do estetoscópio disposto no pescoço. 

Nossa compreensão é a de que, com base no proposto por Unsworth (2006), o texto sobre 

o carioca e a imagem do profissional, representados separadamente, não constroem o 

sentido irônico proposto pelo quadro inicial: “Estereótipos baratos”. O estereótipo é 
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desconstruído a partir da relação que se estabelece entre texto e imagem, a representação 

visual da fisionomia do profissional é a de indignação com o que foi promovido. 

 O terceiro quadro representa um sujeito às margens de uma piscina e com uma 

raquete na mão acompanhado do texto que afirma que os “paulistas só sabem trabalhar”. 

Os sentidos individuais proporcionados por cada uma das semioses não contribuem com 

a afirmação de que se tratam de estereótipos baratos, pois este sentido só é construído por 

meio da relação texto-imagem. 

A ideia de chamar de “estereótipos baratos” é utilizada para desconstruir a crença 

popular de que os sujeitos agem. Entretanto a desconstrução só é possível em virtude da 

relação construída por complementaridade entre imagem-texto que, de forma 

independente, não promove a mesma compreensão.  

Desse modo, Unsworth (2006) explica que quanto mais imagens forem incluídas 

nos textos, mas elas se tornam suscetíveis à caracterização da complementariedade 

ideacional da relação imagem-texto. Nessa perspectiva, a complementaridade pode ser 

subdividida em ampliação e divergência. 

A ampliação pode ser entendida como modo de representar a ampliação da 

imagem por força do texto ou ausência do texto. As sequências linguísticas dos segmentos 

significativos de um determinado texto podem ser construídas por várias páginas para 

representar uma única imagem. A respeito dessa subcategoria, Unsworth (2006, p. 63) 

destacou que “a(s) imagem(s) pode(m) representar o resultado final de um processo 

descrito no texto verbal”, como pode ser indicado na figura 41: 

 

Figura 41: Ampliação
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Fonte: Adaptado de quadrinhosacidos.com.br 

 

A ocorrência da ampliação no quadrinho Opções se desenvolve a partir de 

detalhes que vão sendo construídos quadro-a-quadro. O texto mostra uma diversidade de 

opções de cremes dentais. Cada quadro ilustra o framework das caixas da Colgati, com 

cores diversas – a partir do padrão vermelho e branco, layout diverso e, principalmente, 

as várias opções de ação do creme dental, por exemplo, com “máxima proteção 

anticáries”, para uma “gengiva saldável” e com bicarbonato de sódio e uma sutil diferença 

de preço, com variação de até vinte centavos. No último quadro, por sua vez, há o 

destaque na projeção de um sujeito que se joga ao chão em desespero, por haver tantas 

opções diferentes do produto.   

A descrição anterior mostra como se realizou a ampliação. Ela é construída a partir 

da quantidade de cremes dentais. As opções são descritas nas embalagens das caixas, ou 

seja, relacionam-se a uma “distribuição intra-processo, [...] que se refere a diferentes 

aspectos de um processo compartilhado” (UNSWORTH, 2006, p. 63). Durante o 

processo, a narrativa das unidades linguísticas sequenciadas gera a situação final, 

deixando subentendido que o sujeito passou os olhos por todos os cremes dentais e todos 

os preços apresentados em cada prateleira, mesmo que isso não seja mostrado, pois, só 

aparece ele no chão em desespero pela quantidade de opções. Logo, a imagem é 

construída para ilustrar o resultado final do fluxo do desenvolvimento textual verbal 

Após entender a natureza da ampliação, vamos explorar quando a ação pode ser 

narrada apenas pela sequência imagética. Vejamos essa ocorrência na figura 42: 



 
 

120 
 

Figura 42: Narrado pela sequência imagética

 

Fonte: quadrinhosacidos.com.br 

 

 Na história em quadrinho Casas, a imagem amplia o texto. Isso quer dizer que “os 

elementos significativos da ação da história frequentemente ocorrem apenas nas imagens” 

(UNSWORTH, 2006, p. 62). Por exemplo, na figura 40 apenas no primeiro quadro 

aparece o correspondente verbal para casas, enquanto nos outros quadrinhos está 

representado o processo de mudanças das casas no decorrer dos anos. A história das 

mudanças ocorridas ao longo dos anos para manter a segurança das residências é contada 

exclusivamente por meio das imagens. A figura 42 sugere a diversidade de casas 

existentes, mas nós só vamos perceber que está relacionado ao modelo de segurança das 

mesmas casas, no atravessamento do tempo, quando vemos a progressão do fluxo 

imagético. 
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 Apresentamos os modelos de complementaridade por ampliação, quando ora a 

imagem amplia o texto, ora o texto amplia a imagem. Entretanto verificamos que a 

complementaridade pode ocorrer por divergência. 

 Unsworth (2006, p. 63) mostra que a “divergência ideacional não parece ter 

figurado na pesquisa sobre a concordância e complementaridade intersemiótica” de 

muitos autores. No entanto, Unsworth explica que a divergência é claramente importante 

nos livros ilustrados de crianças. Por outro lado, nós esclarecemos que esse aspecto é 

importante para os estudos das interações imagem-texto, em especial, dos dicionários 

eletrônicos. Nas histórias em quadrinhos, podemos ver o exemplo a seguir: 

 

 

Figura 43: Divergência

 

Fonte: quadrinhosacidos.com.br 

 

A divergência figura em todos os quadrinhos da série Ser ciclista no Brasil é.... 

Os autores constroem a história baseada na divergência entre o que é dito no texto verbal 
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e o que é representado no texto visual. Então, se ser ciclista no Brasil é ter a exclusividade 

nas ciclovias, isso implicaria a exigência de circulação apenas de bicicletas nas vias 

específicas. Não é o caso da imagem, nela ocorre a presença de senhoras idosas na via 

exclusiva.  

Verificamos que essa mesma construção aparece em todos os quadrinhos, por 

exemplo, quando menciona pedalar em ruas em ótimo estado de conservação, na verdade 

as vias são todas esburacadas; quando ciclistas realizam passeios tranquilos, mas são 

atropelados por motoristas intolerantes; quando o bicicletário é seguro, a segurança 

pública não é eficiente; quando os ciclistas são motivo de alegria, na maioria das vezes 

sofrem bullying dos amigos; quando se tem apoio do governo, quando há casos de carros 

oficiais parados sobre a ciclovia atrapalhando os ciclistas; e assim por diante. 

As histórias são construídas a partir do contraponto entre as informações 

disponibilizadas. O texto verbal sinaliza algo oposto ao que é representado visualmente. 

Indicando que ser ciclista é sofrer com os infortúnios de viver nessa sociedade brasileira. 

Desse modo, a complementaridade ideacional pode ser dividida em ampliação e 

divergência, processo fundamental para a compreensão das relações entre imagem-texto 

nas multiplicidades de materiais. 

A reflexão sobre a complementaridade ideacional em histórias em quadrinhos que 

circulam na esfera das mídias digitais, suscita um olhar para a maior sensibilidade sobre 

os estudos da coerência intersemiótica. Assim, essa tese se inscreve como investigação 

que deve contribuir para os estudos da multimodalidade, em especial, sobre as relações 

imagem-texto de um dicionário visual. 

 Nesse sentido, podemos acrescentar que não são apenas as histórias de livros 

infantis, como propõe Unsworth (2006), que estabelecem complementaridade. Nós 

mostramos que os quadrinhos ácidos contemplam a complementaridade de ampliação e 

divergência. Desse modo, os quadrinhos, que normalmente são inseridos em uma 

categoria separada, em virtude do seu modo de composição e das suas particularidades 

quanto aos balões de fala, também podem ser inseridos no estudo ideacional da 

complementariedade. Confiamos, inclusive, que essa descrição pode ser útil para 

investigações que pretendam explorar dicionários de natureza visual.  

 Como vimos, a discussão sobre a relação entre texto e imagem na perspectiva de 

Unsworth (2006, p. 60) se desenrola, como já apreciado, apoiada em três eixos, que 

compreendem a concorrência, complementaridade ou conexão. A partir desse ponto 

desta discussão, estaremos voltados ao exame da metalinguagem em histórias em 
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quadrinhos. Portanto, situamos nosso entendimento sobre a conexão ideacional. Nesta 

categoria, há duas formas de conexão entre imagem e texto.  A primeira é a projeção e 

envolve a citação/relato de fala ou o pensamento. A segunda envolve as relações 

conjuntivas de tempo, lugar e causa. 

 

Diagrama 09: Conexão ideacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Unsworth (2006) 

 

 A projeção verbal em Unsworth (2006) é um tipo de discurso que aparece 

representado por balões com realizações de desenhos, no qual o “verbo no texto ‘projeta’ 

o que o personagem diz” (UNSWORTH, 2006, p. 64). Vamos observar isso no quadrinho 

desenvolvido por Pedro Leite, da série Sofia e Otto.   

 

Figura 44: Projeção verbal

 

 

Conexão 

Projeção 

Causal 

Conjunção 

Verbal 

Mental 

Espacial 

Temporal

 



 
 

124 
 

O processo narrativo no quadrinho é classificado como projeção verbal. No 

primeiro quadro há a projeção verbal do personagem, mostrando-se surpreso por ter 

encontrado um vídeo sobre a produção de salsichas. O verbo mostrando constrói o evento 

a partir da ação representada de assistir um método de produção que, posteriormente, 

resultará no estado relativamente permanente do personagem. Ou seja, nessa projeção o 

participante promove reações que, na sequência de ações visuais, são construídas como 

resultado da interação imagem-texto do quadro inicial. 

A projeção do tipo verbal, portanto, pode ser entendida como a representação de 

uma ação por meio de sintagmas e sua respectiva imagem. Isso pode constituir um ou 

mais quadros de uma sequência narrativa, a partir de um único balão de relato de fala ou 

por outros balões que complementam e/ou constroem a (nova) ação. No caso da figura 

44, o sintagma verbal é mostrando e a imagem é um computador exibindo a produção 

de um produto. Um único quadro disponibiliza contexto para os demais quadros, que não 

possuem projeção verbal, mas que não impendem que novas projeções verbais sejam 

incluídas.  

Por outro lado, a projeção mental acontece a partir de balões cujas representações 

são desdobramentos dos pensamentos dos personagens. O pensamento em histórias em 

quadrinhos é tradicionalmente configurado por meio de linha em formato de balão, com 

ponta direcional como bolinhas em formado decrescente. O quadrinho sobre o gato 

Chester, da série Sofia e Otto, produzida por Leite, ilustra essa projeção: 

 

 

Figura 45: Projeção mental

 

  

Na história do Chester, o gato na figura 45, a projeção mental retrata um evento 

no qual o participante se sente entediado e resolve se direcionar para outro lugar para 
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fazer algo. Decidimos dividir os quadrinhos em duas situações, uma que se refere aos dois 

primeiros quadros e a outro referente aos dois últimos. Na primeira, o sintagma nominal 

Que tédio! constrói a situação inicial, na qual o gato aparece com a testa franzida de 

aborrecimento, isto é, o texto projeta a conotação mental da situação realizada pela 

imagem. Na segunda, o sintagma verbal regido por fazer promove a situação final. O 

verbo fazer e o deslocamento do gato andado ilustram a ação do pensamento cotado 

mentalmente e realizado pela imagem. Na projeção mental, portanto, uma ou mais 

representações são realizadas por meio de sintagmas que projetam o pensamento dos 

personagens cuja cotação mental é realizada por imagem, os quais podem realizar-se em 

um ou mais quadros.  

 É comum que as projeções mental e verbal apareçam ao mesmo tempo em 

histórias em quadrinhos, configurando uma narrativa mista, que se articula entre o que é 

dito ou o que é pensando afim de assinalar composições visuais específicas. A história 

entre Sofia e Otto, sobre a sete vidas dos gatos, pode ajudar a compreender esse aspecto. 

 

Figura 46: Projeção mista

 

 

A história em quadrinho ilustra o questionamento de Sofia acerca da crença 

popular de que os gatos possuem sete vidas, enquanto o gato reflete sobre a ideia de não 

saber se de fato isso é verdade, mas que a vida atual está sendo muito bem aproveitada. 

Isso posto, o texto no quadrinho inicial projeta o que o personagem diz e o que é dito é 

realizado pela imagem.  O último quadrinho encerra a sequência narrativa com a projeção 

do pensamento do gato Chester e com a realização da imagem dele dormindo, anunciando 

que a vida está sendo muito bem aproveitada dormindo.  

Inferimos que tanto a projeção mental como a projeção verbal, que podem ocorrer 

separadamente ou concomitantemente nos quadrinhos, proporcionam a relações entre 
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imagem-texto para a construção do significado ideacional dos recursos mobilizados. Para 

além dessa projeção, Unsworth (2006) constrói um desenho teórico no qual estabelece 

que há “conexão de imagens e texto em termos de relações causais, temporais ou 

espaciais” (UNSWORTH, 2006, p. 65), trata-se das conjunções.  

Como modelo para a conjunção causal, apresentamos a imagem a seguir: 

 

Figura 47: Conjunção causal

 

A história em quadrinho mostra Sofia e o gato Chester na grama. Sofia aparece, 

nos três primeiros quadros, levando o livro até o rosto. A causa da ação da personagem é 

compreendida no último quadrinho, quando é revelado que o livro é novo e que Sofia não 

sabe se o lê ou se o cheira. No caso desse quadrinho, para gerar a causalidade, o idioma 

transmitiu a natureza habitual de uma atividade fim. O sintagma livro novo aparece como 

resultado da ação que se desenrola em todos os quadrinhos: a indecisão entre ler e cheirar 

o livro. 

  Por sua vez, a conjunção temporal pode ser vista quando “as imagens e textos 

justapostos compilam as sequências de atividade em conjunto” (UNSWORTH, 2006, p. 

65). Vejamos no exemplo do gato Chester: 

Figura 48: Conjunção temporal 
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Chester, personagem do artista Pedro Leite, aparece deitado no sofá, enquanto o 

tempo passa até o sol refletir no seu pelo. A passagem quadro-a-quadro ilustra uma 

sequência temporal que é encerrada no quadro final com a chegada do sol e com o dito 

da espera ter valido a pena. O texto, no último quadro, faz referência à passagem do tempo 

a partir da espera do gato, que é transmitida pelas sequências narrativas de cada quadro, 

e é instanciada pelo Chester no sol.  Assim, essa conjunção expressa circunstância de 

tempo compilada pela relação imagem-texto. 

 A conjunção espacial decorre de uma circunstância na qual o espaço da narrativa 

é construído. A(s) sequência(s) do(s) bloco(s) de imagem e de texto expressam uma 

hipótese ou condição, a partir de uma situação para a realização da espacialidade. Por 

exemplo, na figura 48 sabemos que a situação comunicativa se realiza em um 

determinado lugar. A hipótese é a de que esse lugar seja uma sala, em virtude dos 

elementos que comprovam essa espacialidade. Foi possível levantamos essa compreensão 

a partir das similaridades dos elementos representados na história. Por outro lado, a 

especialidade pode ser elemento de condição para situação comunicativa, como 

representado na figura 49. 

 

 

 O gato Chester, mais uma vez, aparece como personagem principal: ele ocupa 

função determinante para a compreensão da espacialidade. A cada quadro apresentado o 

gato aparece em um lugar diferente, de uma forma ou de outra atrapalhando as atividades 

de seu dono. A circunstância do gato ora em cima do computador, ora na poltrona, ora 

em cima do jornal oferece aos quadros a condição para a realização dessa história. No 

último quadro, o sintagma atrapalhar encerra a situação final, que é instanciada pela 

Figura 49: Conjunção espacial 
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imagem. Desse modo, o idioma adiciona o lugar onde o gato senta como sinônimo do 

impedimento. 

 Podemos inferir, portanto, que a projeção é uma subcategoria responsável pela 

ilustração da construção verbal e/ou mental dos quadrinhos, ela pode ser realizada apenas 

verbalmente, apenas mentalmente ou de forma mista, que compõem as duas formas de 

representação. A subcategoria da conjunção emerge para conectar imagem e texto 

estabelecendo uma relação de dependência ou de coordenação semântica. Essas 

categorias podem ser reconhecidas no diagrama a seguir: 
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Diagrama 10: Significado ideacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Unsworth (2006) 
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Apresentamos os significados ideacionais das interações imagem-texto em 

“memes”, em poesia concreta e em quadrinhos. Mostramos que esses significados podem 

ser divididos em concorrência, complementaridade e conexão ideacional que se 

subdividem em outras categorias. Em seguida, direcionamos nossos escritos para a 

definição da metodologia da desta pesquisa.  
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CAPÍTULO III 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 Partindo do pressuposto de que a pesquisa científica exige a necessidade do 

intermédio de uma série de procedimentos e técnicas de pesquisa que estejam de acordo 

com as especificidades de cada cultura disciplinar. Isso posto, para que este capítulo tenha 

ganhado corpo, nossa preocupação foi amparar nosso estudo a partir de direcionamentos 

teórico-metodológicos fundados na compreensão sobre o fazer científico nas ciências 

humanas, mas especificamente sobre a esfera de discussões empreendida sobre as 

pesquisas que envolvem imagem, texto e som.  

 Nesse sentido, como a presente iniciativa investigativa se situa no âmbito 

lexicográfico, este capítulo levanta direcionamentos metodológicos sobre a natureza da 

pesquisa, sobre o dicionário selecionado e sobre o entendimento de como selecionamos 

o corpus retirado do dicionário visual.   

 Desse modo, apresentamos, no primeiro momento deste capítulo, os fundamentos 

teórico-metodológicos que orientam o nosso fazer científico, num segundo momento, 

apresentamos duas seções direcionadas ao dicionário visual online Merriam-Webster, em 

outro momento, a seleção do corpus, e, por fim, as categorias norteadoras para análise.  

   

 

3.1 PARA COMPREENDER A PESQUISA 

  

A pesquisa desenvolvida nesta tese é de caráter qualitativa, isto porque “evita 

números, lida com interpretações das realidades sociais” (BAUER; GASKELL; ALLUM, 

2000, p. 23). A pesquisa social, com base nos mesmos autores, “apoia-se em dados sociais 

– dados sobre o mundo social – que são resultados, e são construídos nos processos de 

comunicação.” (ibdem, p. 20) Desse modo, as questões a serem investigadas não se 

estabelecem a partir da operacionalização de variáveis, mas com fenômenos em toda sua 

complexidade e em seu contexto natural.  

Para Dörnyei (2007), a investigação qualitativa envolve procedimentos de coleta 

que resulta em dados abertos, ou seja, não-numéricos os quais são analisados, 

especialmente, por métodos que não são estatísticos. O autor exclui totalmente as relações 

numéricas das pesquisas qualitativas. Por outro lado, nas palavras de Resende (2008, p. 
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82), a abordagem qualitativa “[...] lida com descrições e interpretações da realidade social 

tendo como base dados interpretativos”.   

O que os investigadores qualitativos procuram fazer, nas palavras de Bogdan e 

Biklen (1994), é tentar estudar objetivamente os dados subjetivos. Para os autores, os 

estudos qualitativos não são ensaios “impressionísticos” elaborados, por exemplo, após 

uma visita rápida a determinado local, mas demandam tempo considerável no mundo 

empírico, recolhendo laboriosamente e revendo grande quantidade de dados. Estes, por 

sua vez, proporcionam uma descrição muito mais detalhada dos acontecimentos. Em 

suma, Bogdan & Biklen explicam que o principal objetivo do investigador qualitativo é 

o de construir conhecimento não o de dar opiniões sobre determinado contexto. 

 Segundo Bogdan & Biklen (1994, p. 49), a abordagem da investigação qualitativa 

exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem 

potencial para construir uma pista que nos permita esclarecer o nosso objeto de estudo. 

Para os autores, a pesquisa se organiza a partir de cinco importantes pontos, a saber:  

(i) Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como 

principal instrumento; 

(ii) Os dados coletados são predominantemente descritivos; 

(iii) A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 

(iv) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são foco de atenção do 

pesquisador; 

(v) A análise dos dados tende a seguir o processo indutivo. 

 

Achamos pertinente citar os cinco pontos da pesquisa qualitativa de Bogdan e 

Biklen, pois eles resumem diversas abordagens que são possíveis de se aplicar à pesquisa 

qualitativa. A descrição é o ponto do nosso trabalho, certamente, fazemos saber que esta 

tese é essencialmente descritiva, pois busca investigar como as estruturas verbo-visuais 

são estruturadas no dicionário visual online Merriam-Webster. Sobre a abordagem 

descritiva, Rudio (1998, p. 71) nos explicou que ela “[...]deseja conhecer a sua natureza 

[do fenômeno], sua composição, processos que o constituem ou nele se realizam”, isto é, 

busca descrever, interpretar e classificar o fenômeno pesquisado.  

Acreditamos que esse método de pesquisa se configura como um conjunto de 

práticas interpretativas que buscam proporcionar maior visibilidade ao mundo, pois se 

caracteriza por examinar os fenômenos a partir de suas origens e/ou de sua razão de 
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existir. Diante destas posições, percebemos ser um método adequado para a análise das 

interações imagem-texto do dicionário visual Merriam-Webster.  

Entendemos que as estruturas visuais também podem servir de objeto de 

investigação das pesquisas qualitativas, pois conforme Loizos (2000, p. 137-138): 

a) a imagem, com ou sem acompanhamento de som, oferece um registro restrito, 

mas poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reais - concretos, 

materiais; 

b) embora a pesquisa social esteja tipicamente a serviço de complexas questões 

teóricas e abstratas, ela pode empregar, como dados, informação visual que não 

necessita ser nem em forma de palavras escritas, nem em forma de números; 

c) e o mundo em que vivemos é crescentemente influenciado pelos meios de 

comunicação, cujos resultados, muitas vezes, dependem de elementos visuais. 

Consequentemente, "o visual" e "a mídia" desempenham papeis importantes na 

vida social, política e econômica.  

Nesse sentido, os registos visuais não estão isentos de problemas, principalmente 

quando sua finalidade é produzir sentidos a partir da sua relação com outros modos 

semióticos. No caso desta tese, o texto não é nada mais do que representação ou traços de 

uma complexidade bem maior.  

Loizos (2000) nos explica que as imagens podem ser muito úteis, pois elas são 

documentação específicas da mudança histórica. Ele exemplifica dizendo que caso 

alguém tenha interesse em investigar ou mostrar a natureza específica da mudança, as 

imagens feitas em intervalos regulares, do mesmo lugar podem servir ao pesquisador. 

Explica, ainda, que a imagem pode ressoar memórias submersas e pode ajudar em 

pesquisas que propõem entrevistas; pode ajudar a libertar as memórias, criando um 

trabalho de construção partilhado, com o qual o pesquisador e entrevistado podem falar 

juntos, talvez de uma maneira mais descontraída. 

Destacamos nossa posição metodológica, estabelecida como qualitativa e de 

caráter essencialmente descritivo, cuja finalidade é descrever e avaliar verbetes ilustrados 

de um dicionário eletrônico. Isso posto, para fazer conhecer o dicionário que será adotado, 

a próxima seção está empenhada em apresentar o Merriam-Webster.  
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3.2 PARA CONHECER O DICIONÁRIO MERRIAM-WEBSTER 

 

O dicionário tomado para análise será o Merriam-Webster: visual dictionary 

online de acesso livre. Decidimos escolher este dicionário pelo prestígio que possui e por 

ser a única obra, segundo nosso conhecimento, que possui a versão eletrônica de um 

dicionário especificamente visual e gratuita. Acreditamos, portanto, que um dicionário 

eletrônico pode contribuir com discussões sobre as definições das relações imagem-texto 

das entradas. 

O Visual Dictionary Online (doravante VDO) é um dicionário interativo com uma 

abordagem inovadora. A definição parte da imagem à palavra, por isso, ele é referência 

de tipos de materiais para a consulta na modalidade tudo-em-um. O modo de consulta 

difere dos dicionários impressos: o consulente deve localizar a palavra e clicar nela para, 

em seguida, visualizar a imagem que ela representa e o seu significado. Também é 

possível ouvir o som do lexema escolhido. Além disso, o VDO pode ajudar a ensinar e 

aprender inglês de maneira visual e acessível, já que ele aparece como instrumento ideal 

para professores, pais, tradutores e estudantes de todos os níveis de habilidade.  

É importante destacar que nosso estudo toma como prioridade a utilização da 

referida obra na versão eletrônica. Isto posto, o VDO trata-se de uma obra 

onomasiológica, isto significa que sua organização interna segue campos conceituais e 

não a ordem alfabética; e visual, dado que toda a estrutura do dicionário é composta por 

recursos multimodais, como podemos evidenciar na figura a seguir: 

 

Figura 50: Framing do dicionário eletrônico 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com/ 
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O Marriam-Webster abrange cerca de 20 mil verbetes que são acompanhados de 

6.000 ilustrações detalhadas. As entradas são divididas em quinze campos temáticos que 

se dividem em 95 subcampos, cujas entradas relacionam-se ao campo principal pelo valor 

semântico, conforme observamos na tabela a seguir: 

 

Quadro 11: campos e subcampos temáticos do VDO 

Campos semânticos 

Campo temático Subcampo 

Astronomy 

(Astronomia) 

3 Subcampos 

Celestial bodies, astronomical observation, astronautics 

(Corpos celestes, observação astronômica, Astronáutica) 

Earth 

(Terra) 

4 Subcampos 

Geography, geology, meteorology, environment 

(Geografia, geologia, meteorologia, meio ambiente) 

Plants & gardening 

(Plantas e jardinagem) 

2 subcampos 

Plants, gardening 

(Plantas, jardinagem) 

Animal Kingdon 

(Reino animal) 

17 subcampos 

Evolution of life, simples organisms and echinoderms, insects and 

arachnids, mollusks, crustaceans, fishes, amphibians, reptiles, 

birds, insectivorous mammals, rodents and lagomorphs, ungulate 

mammals, carnivorous mammals, marine mammals, primate 

mammals, flying mammal, marsupial mammals 

(Evolução da vida, organismos simples e equinodermos, insetos e 

aracnídeos, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves, 

mamíferos insetívoros, roedores e coelhos, equinos, mamíferos 

carnívoros, mamíferos marinhos, mamíferos primatas, mamíferos 

voadores, mamíferos marsupiais) 

Human Being 

(Ser humano) 

3 subcampos 

Human body, anatomy, sense organs 

(Corpo humano, anatomia, órgãos sensoriais) 

Food & Kitchen 

(Comida e Cozinha) 

2 subcampos 

Food and Kitchen 

(Comida e cozinha) 

House 

(Casa) 

9 subcampos 

Location, elements of a house, structure of a house, heating, air 

conditioning, plumbing, electricity, house  furniture, do-it-

yourself. 

(Localização, elementos de uma casa, estrutura de uma casa, 

aquecimento, ar condicionado, encanamento, eletricidade, móveis 

de casa, faça você mesmo) 

Clothing & Articles 

(Vestuário e artigos de 

vestuário) 

3 subcampos 

Clothing, personal accessories, personal articles. 

(Roupas, acessórios pessoais, artigos pessoais) 

Art & architecture 

(Arte e arquitetura) 

6 subcampos 

Fine arts, architecture, graphic arts, performing arts, music, crafts 

(Belas artes, arquitetura, artes gráficas, artes cênicas, música, 

artesanato) 
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Communications 

(Comunicações) 

2 subcampos 

Communications, office automation 

(Comunicações, automação de escritório) 

Transport & machinery 

(Transporte e maquinaria) 

6 subcampos 

Road transport, rail transport, maritime transport, air transport, 

handling, heavy machinery 

(Transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte marítimo, 

transporte aéreo, manuseio, maquinaria pesada) 

Energy 

(Energia) 

5 subcampos 

Geothermal and fossil energy, hydroelectricity, nuclear energy, 

solar energy, wind energy. 

(Energia geotérmica e fóssil, hidroeletricidade, energia nuclear, 

energia solar, energia eólica) 

Science 

(Ciência) 

6 subcampos 

Chemistry, physics: mechanics,physics: electricity and magnetism, 

physics: optics, measuring devices, scientific symbols. 

(Química, física: mecânica, física: eletricidade e magnetismo, 

física: óptica, dispositivos de medição, símbolos científicos) 

Society 

(Sociedade) 

9 subcampos 

City, justice, economy and finance, education, religion, politics, 

weapons, safety, health 

(Cidade, justiça, economia e finanças, educação, religião, política, 

armas, segurança, saúde) 

Sports & games 

(Esporte e jogos) 

18 subcampos 

Sports facilities, track and field, ball sports, racket sports, 

gymnastics, aquatic and NAUTICAL SPORTS, combat sports, 

strength sports, equestrian sports, precision and ACCURACY 

SPORTS, cycling, motor sports, winter sports, sports on wheels, 

aerial sports, mountain sports, outdoor leisure, games. 

(Instalações desportivas, atletismo, esportes de bola, esportes de 

raquete, ginástica, esportes náuticos e aquáticos, esportes de 

combate, esportes de força, esportes equestres, precisão e esportes 

de precisão, ciclismo, esportes a motor, esportes de inverno, 

esportes sobre rodas, esportes aéreos, montanha esportes, lazer ao 

ar livre, jogos) 
Fonte: Construída com base no visualdictionaryonline.com 

 

 No quadro, mostramos os campos semânticos e seus respectivos subcampos. 

Desse modo, podemos dizer que o VDO adota a seguinte ordem: Campo semântico 

principal (tema); subcampos semânticos (subtema); entrada (título); subentrada 

(subtítulo); terminologia, indicações verbais e ilustração. Essa forma de apresentação não 

muda e nem pode ser alterada. Assim, os verbetes serão apresentados na mesma sequência 

de informações. O que pode acontecer, como forma de alteração, é apenas a supressão de 

uma ou outra parte da sequência de informações na microestrutura.  

 Nesta seção, vimos que o dicionário visual eletrônico Merriam-Webster é um 

dicionário interativo, sua forma de consultar cada verbete é diferenciada, pois, a sua 

tendência é seguir campos conceituais específicos. Com base nessas explicações sobre o 
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dicionário eletrônico. Na próxima seção, apresentaremos a forma utilizada para selecionar 

o corpus da nossa pesquisa.  

 

3.3 PARA ENTENDER A ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DICIONÁRIO MERRIAM-

WEBSTER 

 

 Nesta seção objetivamos entender como Visual Dictionary Online foi organizado 

estruturalmente pela Merriam-Webster. Nosso interesse é perceber as semelhanças e, 

principalmente, as divergências que fazem com que um dicionário visual seja diferente, 

em vários aspectos, de um dicionário semasiológico e impresso.  Desse modo, para 

descrever essa organização, seguimos as categorizações atribuídas a dicionários 

impressos já discutidas na seção 2.2 e retomadas na seção 5.4 desta tese. Assim, 

descrevemos a organização do dicionário, primeiramente, a partir da compreensão da 

megaestrutura; em seguida, da macroestrutura; posteriormente, da medioestrutura e, por 

fim, da microestrutura. 

 

3.3.1 Megaestrutura 

  

Sabemos que a megaestrutura é formada pela relação harmônica entre Front 

matter, middle matter e back matter. Para facilitar a compreensão, utilizamos a 

terminologia de Pontes (2009, p. 67), cuja denominação é material anteposto, 

macroestrutura e material posposto, que possui o mesmo significado conceitual daqueles 

dispostos em inglês. Nesse contexto, ressaltamos que a nossa observação ficará restrita 

especificamente ao material anteposto e ao posposto, tendo em vista que a macroestrutura 

encontrar-se-á analisada ulteriormente. 

 Nos dicionários impressos, o material anteposto pode ser considerado como a 

parte que introduz o consulente sobre os conhecimentos prévios que precisam ser 

acionados quando do acesso à obra e, também, para dar outras providências. Já 

mencionamos que a parte introdutória pode incluir a apresentação, o prólogo, a 

introdução, as normas de uso, dentre outros elementos. Isso tudo deveria aparecer nas 

páginas iniciais de dicionários impressos. Por sua vez, o material posposto, tem caráter 

opcional e aparece logo depois da macroestrutura, no final do dicionário, tais como 

apêndices e anexos.  

 Entretanto como podemos notar, o dicionário visual eletrônico não está 

organizado dessa forma, a rede megaestrutural está arquitetada a partir do todo 
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organizacional de informações, tal como as funções do menu. Percebemos que não há 

uma preocupação direta do dicionário em explicitar as características técnicas da obra, as 

indicações de uso ou definição de critérios adotados pelo lexicógrafo. Para fazer entender 

melhor sobre como essas informações são apresentadas, dispomos a página inicial do 

dicionário eletrônico. 

 

Figura 51: interface do dicionário 

-

 
Fonte: visualdictionaryonline.com 

  Notadamente, observamos na imagem anteriormente apresentada que cada um 

dos links apresentados ancora informações relevantes quanto a megaestrutura do 
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dicionário. A sequência de links disposta como menu, na parte superior da figura, 

apresenta informações que ajudam a esclarecer o leitor quanto a suas características de 

elaboração e outras instruções históricas e informações gerais sobre o dicionário. 

 Se acessarmos o link ABOUT THE VISUAL (Sobre o visual), perceberemos que 

ele se divide em outros quatro links:  

(i) Overview (visão geral): Este link nos chama atenção sobre a visão geral do 

dicionário. Por exemplo, que o dicionário possui 20.000 termos com 

definições contextualizadas e 6.000 imagens coloridas, que é projetado para 

quando você sabe como algo é, mas não como é chamado, ou quando conhece 

a palavra, mas não consegue visualizar o objeto, o dicionário visual tem essa 

resposta. Isso por que a busca por uma palavra ou termo pode acontecer a 

partir dos campos temáticos (Themes), pela busca de uma palavra isolada ou 

uma busca simples a partir da imagem (Index), ambos dispostos do lado 

esquerdo da imagem.  

 

Figura 52: Campos temáticos 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

  

 

(ii) Behind the visual (Por trás do visual): Neste link o dicionário apresenta a 

equipe responsável pela construção do dicionário, desde a criação da imagem 

à escolha das terminologias e das definições que passaram por um sistema de 
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aprovação. Isto mostra que o dicionário seguiu critérios bem definidos, ele nos 

diz que:  

(a) As imagens mostram realisticamente e com precisão um objeto, um 

processo ou um fenômeno, e os detalhes mais significativos de sua 

composição. Serve como uma definição visual para cada um dos termos 

apresentados. 

(b) A terminologia foi estabelecida por uma equipe de terminologistas 

profissionais que estudaram uma grande quantidade de documentação de 

alta qualidade, procurando o termo que designa cada noção respectiva. 

Eles escolheram o termo mais usado e recomendado pelas agências 

oficiais. 

(c) As definições trazem informações essenciais que não podem ser vistas ou 

são apenas sugeridas pela palavra. Como a definição deixa de fora o óbvio 

da imagem, as imagens e as definições se complementam. 

 

Figura 53: Por trás da imagem 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 

(iii) History (História): Neste campo, o dicionário não traz características sobre a 

organização interna ou externa da obra. Mas apresentam a historiografia dos 
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dicionários visuais já produzidos pela Merriam-Webster. Segundo 

informações do sítio eletrônico, há mais de 20 anos o dicionário visual vem 

sendo organizado.  

(a) Em 1982 foi elaborado o primeiro planejamento para um 

dicionário exclusivamente visual. 42 

 

(b) Em 1986, em parceria com a editora 

americana Facts on File, foi publicado a primeira 

versão do Dicionário Visual, em preto e branco e 

exclusivamente monolíngue.  

 

(c) Por sua vez, 1989 ocorre a 

publicação de uma nova versão do 

dicionário visual, porém, destinado ao público Junior, em cores e 

com imagens com maior precisão. 

 

 

(d) Em 1992 foi publicado a segunda edição do 

Dicionário Visual, em versão colorida e produzida 

por computador, nas versões bilíngue e multilíngue.  

 

(e) Em 1994 publicam a segunda edição do Dicionário Visual 

Junior.  

 

 

 

(f) Em 1996, é lançado o primeiro dicionário offline, em 

formato CD-ROM, com animação e pronúncia em três 

idiomas – inglês, francês e espanhol. 

 

 

 

                                                             
42 Por motivo de espacialidade, não acrescentamos título nas ilustrações nem sua referida fonte. Entretanto 

fica esclarecido que todas as imagens utilizadas nesta página foram recuperadas do merriam-webster.com. 
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(g) Em 1997, a publicação do primeiro dicionário ilustrado para crianças de 

dois anos ou mais, chamado My First Visual Dictionary. 

 

 

(h) 2002 acontece a publicação da terceira edição do The 

New Visual Dictionary, um volume que inclui 6 mil 

ilustrações e 32 mil termos. 

 

(i) Em 2003, foi publicado o Novo Dicionário Visual Bilíngue Junior 

(inglês – francês) e o Novo Dicionário Visual Multilíngue (Inglês, 

Francês, Italiano, Alemão e Espanhol).43 

 

 

(j) Em 2004, publicam o CD-ROM do Novo Dicionário 

Visual, o dicionário mostra, nomeia, define e explica. 

 

 

 

(k) Em 2005 aconteceu o lançamento do CD-ROM do Junior 

Visual Dictionary, um dicionário multimídia para jovens de 8 

anos ou mais. Publicação de uma edição abreviada do The 

Visual Dictionary e uma segunda edição do My First Visual 

Dictionary em versões unilingue e bilingue (francês / inglês). 

 

(l) Em 2006 aconteceu a publicação do Merriam-Webster's 

Visual Dictionary e lançamento do CD-ROM Visual 

Merriam-Webster's Dictionary, que define e pronuncia 

40.000 termos em inglês e francês, e inclui 6.000 

ilustrações e exercícios atraentes em cada tela. 

 

                                                             
43 Por motivo de espacialidade, não acrescentamos título nas ilustrações nem sua referida fonte. Entretanto 

fica esclarecido que todas as imagens utilizadas nesta página foram recuperadas do merriam-webster.com. 
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(iv) International (Internacional): Neste link o Visual Dictionary destaca que está 

disponível em versões bilíngues e multilíngues, em versões adaptadas a 

grupos etários específicos e em trinta idiomas e mais de cem países.  

Figura 54: Internacional 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Ao acessar o link GAME, a página sugere um jogo que objetiva construir o 

vocabulário do consulente ou testar o conhecimento a partir da associação entre palavras 

e imagens. Abaixo, mostramos o jogo da semana, a ideia é que o leitor possa relacionar o 

país a sua bandeira.  

Figura 55: Jogo da semana 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Por seu turno, o link cuja denominação é TOOLS (ferramentas), discute sobre a 

possibilidade de uso do Dicionário Visual em blogs, redes sociais e outras atividades. A 

indicação é que todas as imagens, terminologias e definições podem ser utilizadas 
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livremente, desde que sem fins lucrativos, contanto que não seja feita nenhuma 

modificação na ilustração ou na terminologia. 

Figura 56: Ferramentas 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 O link designado BOOKS é a parte comercial do dicionário, fornece informação 

sobre valores e como adquirir a versão do dicionário visual impresso. 

 

Figura 57: Venda de livros 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Por sua vez, o link APPS direciona o consulente para outro sítio. Nessa nova 

página, percebemos que a Merriam-Webster disponibiliza uma nova versão em formato 

de aplicativo do Dicionário Visual para dispositivo móvel, com mais de 8.000 imagens 

de alta definição rotuladas e explicadas por 25.000 palavras em cinco idiomas que dão 
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nome e descrevem nosso mundo contemporâneo, conforme podemos observar na imagem 

a seguir: 

 

Figura 58: Nova interface 

 

Fonte:ikonet.com/en/thevisualplus/ 

 

 No link sobre DOWNLOAD encontramos informações sobre os sistemas 

operacionais que podem executar o Dicionário Visual Online. Por fim, no link ABOUT 

US aparecem informações sobre a editora que alimenta o dicionário, bem como sua 

reputação internacional a partir das publicações do produto. 

 Como se pode observar, as informações disponibilizadas na megaestrutura têm a 

intuição de instruir o leitor na compreensão da obra e promover o acesso às informações 

de modo eficaz. Desse modo, como a constituição e a organização da megaestrutura 

eletrônica online dos dicionários podem ser diferentes, faz-se necessário informações de 

como entender e utilizar o sistema.  

 Por outro lado, percebemos que informações importantes são deixadas de lado. 

Por exemplo, com vistas aos critérios de Damin (2005), o dicionário não traz um guia de 

uso que explique como procurar as palavras disponibilizadas nos campos e subcampos 

temáticos e como entende como elas estão ordenadas, tampouco sobre as formas de 

remissão que são diferentes dos dispositivos impressos. Percebemos, ainda, que o 

dicionário não disponibiliza imagens em movimento, tais como vídeos e/ou gifs, não 

trazem imagens em outras dimensões (3D ou 4D), nem em formato 360º44, isto é, o 

                                                             
44 Veja como funciona a imagem em formato 360º de Natal – RN no link: 

https://www.guiaviagensbrasil.com/imagens360/rn/imagens-360-graus-de-natal/ 
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Merriam-Webster não explora as potencialidades multimodais que os dispositivos 

conectados em rede podem promovem. 

 Para além das potencialidades e das desvantagens que o dicionário apresenta, 

percebemos que somente um dicionário eletrônico pode disponibilizar semanalmente 

jogos multimodais interativos diferentes, que busca fazer aprender uma língua a partir da 

relação entre termo e imagem. Acrescentamos, sobretudo, a possibilidade de 

comunicação mais rápida entre os consulentes e a equipe do Merriam-Webster. São 

facilidade como essas que fazem de um dicionário visual eletrônico uma ferramenta 

diferenciada das obras impressas. 

 Constatamos, portanto, que megaestrutura do dicionário visual eletrônico online 

possui uma rede organizacional complexa, diferente em termos estruturais e 

informacionais dos dicionários impressos, visto que o eletrônico disponibiliza certas 

informações através de abas ou menus em forma de link para acesso das funcionalidades 

dentro do próprio dicionário ou encaminha por meio de uma nova guia de acesso em outro 

sítio eletrônico.  

 Até este ponto discutirmos sobre a organização da megaestrutura do dicionário 

em destaque. No próximo tópico, passaremos a descrever a macroestrutura. 

 

3.3.2 Macroestrutura 

 A macroestrutura é considerada como conjunto de entradas organizadas 

verticalmente no corpo do dicionário. Cumpre informar que ela pode ser chamada de 

nomenclatura.  Essas entradas podem ser consideradas como semasiológica, quando e 

verbete está disposto em ordem alfabética, parte do lexema para o significado; ou 

onomasiológica, quando parte do conceito para encontrar o signo, como é o caso de 

dicionários que organizam os verbetes a partir de campos conceituais.  

 Na imagem a seguir podemos observar como funciona a macroestrutura. 

Evidenciamos que o dicionário está organizado a partir de campos conceituais que, 

também, não estão dispostos em ordem alfabética. Sendo organizada a partir de áreas 

gerais do conhecimento, tais como a Astronomia, Planeta terra, Plantas e Jardinagem e 

outros doze campos. A macroestrutura é, em seus diversos campos, subdividida em outros 

campos temáticos, como mostramos no exemplo Astronomy, que apresenta mais três  
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Figura 59: macroestrutura 

 

-  

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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campos: Celestial bodies, Astronomical observation e Astronaltics. A cabeça do verbete 

é exatamente o subcampo temático, que pode ser constituída de uma palavra simples, 

composta por hífen, uma locução, uma sigla, um símbolo ou uma abreviatura. Por 

exemplo, Celestial bodies é a entrada do verbete que foi constituída a partir de uma 

locução. Por sua vez, essa entrada apresenta uma série de verbetes, são eles: Solar system, 

Planets and satélites, Sun, Moon, Meteorite, Comet, Star e Galaxy.  

 A escolha do conteúdo para cada campo temático não possui regularidades, afinal 

cada campo é uma área distinta e com particularidades bem específicas, podendo 

apresentar maior ou menor nível de detalhamento. Desse modo, os campos temáticos 

apresentam de dois a dezoito subcampos conceituais, com uma diversidade de verbetes, 

definições, áudios e imagens correspondente a cada entidade semântica. 

 A macroestrutura do Dicionário Visual, portanto, apresenta seleção léxica, 

ordenação de entradas e quantidade de conteúdo bem diferentes, em sua estrutura 

organizacional, aproximada aos dicionários impressos. Pois, esses aspectos fundamentais 

estão centrados a partir de uma composição onomasiológica, que não visa a organização 

em ordem alfabética.  

 O aspecto positivo dessa estruturação é a possibilidade de disponibilizar verbetes, 

imagens e, um aspecto diferenciador da versão impressa, o correspondente sonoro dos 

verbetes, uma organização possível em virtude das potencialidades das mídias digitais. A 

escolha do léxico também é variada e apresenta um detalhamento conteudístico mais 

amplo do verbete. Por fim, percebemos que a macroestrutura segue a estruturação padrão, 

com entradas organizadas na vertical na parte esquerda da megaestrutura. 

 

3.3.3 Medioestrutura 

 

 Como discutido na seção 2.2, a medioestrutura corresponde ao sistema de 

remissões que tem por finalidade remeter o consulente a outros significados. As remissões 

acontecem a partir do tipo de informação e da maneira como conecta essa informação. 

Desse modo, podemos classificar as remissões entre internas e externas. Amparados pela 

concepção anteriormente apresentadas de Welker (2004) e Pontes (2009), as remissões 

internas acontecem entre as múltiplas informações dentro do dicionário. Nas remissões 

externas o consulente e levado para fora do dicionário, para consultar outra obra.  

 As figuras 60 e 61 exibem os tipos de remissão interna e externa: 
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Figura 60: remissão interna 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

Figura 61: remissão interna II 

 

 Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

Na figura 60, demonstramos como ocorre a remissão interna no dicionário 

eletrônico. Ela acontece por meio de links em azul que encaminham o consulente para 

Nova guia aberta para fora do 

dicionário que possibilita audição 

do verbete - remissão externa. 

Links em azul, entre 

círculos, para encaminhar o 

leitor a outro ponto dentro 

do dicionário eletrônico – 

remissão interna. 
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outra parte dentro do próprio dicionário. Ou seja, caso o usuário tenha interesse em 

conhecer um novo verbete ele é encaminhado para a nova informação a partir do link, 

apresentando, assim, nova imagem e novo lema para o novo verbete consultado. Por outro 

lado, na figura 61, a representação da remissão externa acontece pelo desejo do consulente 

em conhecer a pronúncia do verbete. Assim, para ouvir a pronúncia, o leitor deve clicar 

no link que tem a representação de uma caixa de som em vermelho, em seguida, é 

conduzido para uma nova guia na web que, em alguns casos, fará o download do áudio 

para, em seguida, ser reproduzido. 

 Isso posto, a organização medioestrutural do Dicionário Visual desdobra-se de 

duas maneiras. Uma pela remissão interna, por meio de link; outra por remissão externa, 

via link que encaminha o consulente para uma nova guia. Nesse sentido, percebemos que 

esse tipo de remissão parece ser mais produtiva, pois o consulente é encaminhado 

imediatamente ao novo verbete em questão de segundos, podendo acessar a quantidade 

de link que quiser em poucos segundo. O que parece ser diferente em um dicionário 

impresso que demandaria tempo até o consulente verificar vários tipos de remissão ao 

longo da macroestrutura. Por outro lado, acreditamos que as remissões poderiam explorar 

melhor a multimodalidade, com remissões para vídeo e/ou imagens em outras dimensões.  

 Na próxima seção, finalizaremos nossas análises da organização estrutural interna 

do dicionário visual a partir da descrição da microestrutura.  

 

3.3.4 Microestrutura 

 

 A microestrutura consiste em um conjunto de paradigmas ordenados e 

estruturados na horizontal, situado após a entrada. Na seção 2.2, Pontes (2009) nos 

explicou que ela pode ser constituída da etimologia, das informações fonéticas e da 

definição. Entretanto é consenso que estas informações nem sempre estejam presentes em 

todas as obras.  

 Na entrada HOUSE, na figura 61, disposta na ilustração a seguir, o paradigma é 

composto pela definição do verbete. Ela segue o padrão de organização linear e na 

horizontal. Trata-se de uma definição simples e bem objetiva, envolvendo informações 

de cunho social e ideológica, vejamos a definição: Structure built as a dwelling and 

equipped to provide a comfortable and secure life for people.45  

                                                             
45 Estrutura construída como moradia e equipada para proporcionar uma vida confortável e segura às 

pessoas. 
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Figura 62: microestutura 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 No programa microestrutural do Dicionário Visual impende destacar que nem 

todas as entradas possuem uma definição, mas sempre vai apresentar três elementos, o 

primeiro é a entrada, depois é o correspondente visual e, por fim, a relação sonora. 

Apresenta, ainda, todos os links para remissão em informações novas, para guiar o leitor 

para conhecer outras definições. Por outro lado, mais uma vez destacamos que o 

dicionário parece muito limitado quanto a exploração dos recursos semióticos, 

apresentando sempre os mesmos modelos de representação para a perspectiva verbal, 

sonora e imagética. Não apresenta semioses mais atuais, como aquelas já mencionadas 

nas constatações anteriores.  

 

 

 

3.3.5 Síntese 

 De modo geral, o Dicionário Visual apresenta uma organização estrutural peculiar 

se comparado a dicionários ilustrados ou não-ilustrados impressos. O que nos faz pensar 

que O Dicionário Visual Online – Merriam-Webster possui características internas mais 

complexas, pois organiza seus níveis estruturais a partir da relação intersemiótica 

encaixadas e dependentes entre si. 
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 Em vista disso, avaliamos que as informações na composição estrutural do VDO 

seguem as quatro estruturas básica da organização interna consagrada pela 

metalexicografia. Possui megaestrutura, macroestrutura, medioestrutura e microestrutura, 

todos esses elementos articulados em favor da interação multimodal para a construção do 

sentido de cada estrutura.  

 A megaestrutura é a mais diferente, quando comparada com teoria vigente na 

metalexicografia de Pontes (2009) e Welker (2004), pois não é organizado a partir da 

relação entre material anteposto, nomenclatura e material posposto. Algumas das 

informações que deveriam aparecer no material anteposto e posposto estão distribuídas 

no menu principal e/ou através de link que encaminham o consulente para tomar acesso 

a esses dados. A macroestrutura, por sua vez, segue na perspectiva onomasiológica, ou 

seja, apresenta as entradas a partir de compôs temáticos. Semelhante ao proposto na 

metalexicografia, a estrutura está disposta na vertical, porém não segue o padrão 

alfabético. A medioestrutura está organizada a partir da remissão interna, a partir de links 

que envia o consulente para outro ponto dentro do dicionário, e a remissão externa, que 

encaminha o consulente para uma nova página na web a partir de uma nova guia, diferente 

do que tem mostrado a metalexicografia em dicionários impressos. Por fim, a 

microestrutura segue o modelo horizontal proposto pela teoria lexicográfica, intercalando 

as semioses verbais, imagéticas e sonoras.  

 O quadro comparativo, apresentado a seguir, mostra de forma sintetizada as 

diferenças entre dicionários online ilustrado do impresso. 
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Quadro 12: Organização estrutural de dicionários 

QUADRO COMPARATIVO DA ORGANIZAÇÃO DO DICIONÁRIO VISUAL 

MERRIAM-WEBSTER 

ORGANIZAÇÃO  Dicionários visuais/não- visuais 

impressos (PONTES, 2009) 

Dicionário visual digital em 

estudo 

Megaestrutura Estruturada em inúmeras páginas, 

denominados de materiais 

antepostos e pospostos, com 

informações explicativas que 

rodeiam as partes periféricas e o 

corpo do dicionário. 

Disponibiliza informações a partir 

de link, com remissões internas 

e/ou externas, para oferecer 

maiores informações sobre o 

dicionário e sua organização 

geral. Adiciona a possibilidade de 

atividades interativas dentro do 

dicionário. 

Macroestrutura Organizam as entradas 

verticalmente no corpo dicionário, 

podendo ser onomasiológica ou 

semasiológica e, na maioria dos 

casos, em ordem alfabética. 

É organizado na vertical e segue o 

padrão onomasiológico, tem como 

ponto de partida seu conteúdo 

semântico e não necessariamente 

está na ordem alfabética. 

Subdivide-se em campos e 

subcampos temáticos. 

Medioestrutura Remissões em um sistema que 

articula macro, microestrutura e 

outros componentes do dicionário. 

Contudo essas remissivas possuem 

maior grau de complexidade, por 

direcionar o usuário às diversas 

páginas impressas da obra.  

Remissões articuladas com menor 

nível de complexidade para o 

consulente, pois se organiza a 

partir de link que o encaminha 

diretamente, seja de forma interna 

ou externa, à matéria que deseja 

consultar. 

Microestrutura Paradigmas dispostos 

horizontalmente dentro de cada 

verbete. Quando há imagens, elas 

estão dispostas, normalmente, 

abaixo do verbete. Dispõe de 

remissões com maior grua de 

complexidade, por direcionar o 

consulente a outras páginas da obra. 

Disposição paradigmática 

horizontal dentro de cada verbete. 

As imagens estão representadas 

abaixo do verbete e da definição 

verbal. Apresenta remissões, 

internas e externas, de consulta 

rápida a partir de links.  

Fonte: dados desta pesquisa 

 

Nesse sentido, cabe-nos observar que ao explorar os recursos multimodais o VDO 

ainda parecer apresentar algumas restrições. As imagens ainda estão presas a um único 

formato, não explorando esse recurso em outras configurações. Diante disso, acreditamos 

que a descrição da organização estrutural interna de dicionários, em específico do VDO, 

contribui com o fazer lexicográfico, pois auxilia ao dicionarista conhecer as 

potencialidades e as peculiaridades das mais diversas obras, e oferece aos pesquisadores 

em lexicografia referência quanto a rede estrutural dos mais diversos dicionários, cuja 

finalidade é favorecer o desenvolvimento de obras com padrões de excelência para os 

leitores.  
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3.4 PARA COMPOR A SELEÇÃO DO CORPUS 

  

As instruções à construção da nossa concepção acerca de corpus, para começo de 

conversa, embrenham-se, via de regra, pelos preceitos de Shepherd (2009) que o espelha 

como uma coletânea de textos em linguagem natural, escritos ou falados, em geral 

armazenados de forma organizada e informada, digitalizados para que possam ser lidos 

por computador e/ou aplicativos.  

Cabe comentar as diferenças dos tralhados com corpus, sendo normalmente 

divididos em abordagem baseada em corpus e abordagem direcionada pelo corpus. A 

primeira é uma pesquisa empírica cujo objetivo do corpus é gerar exemplos capazes de 

ilustrar e experimentar teorias linguísticas já existentes. A segunda é um tipo de pesquisa 

que, à medida que os dados são apresentados, gera hipóteses no domínio lexical e/ou 

gramatical. 

Encontramos apelo, a respeito desta pesquisa, na abordagem baseada em corpus, 

pois buscamos fazer teste e exemplificar teorias já existentes e não compreender e analisar 

padrões de frequência lexical, como propõe a direcionada pelo corpus, por isso não 

manipulamos nenhum programa de computador para obter nossos dados. O que acolhe 

nossa pretensão em não querer levantar uma discussão mais ampla sobre Linguística de 

Corpus, uma vez que ela figura como parte da metodologia de apoio. 

Baseado nas observações levantadas, para extrair o corpus seguimos o método 

aleatório sistemático, processo que seleciona dados a incluir na amostra, utilizando 

critérios que são aplicados de forma sistemática a dados muito amplos, como um conjunto 

de entradas com função de campos conceituais, que possuem subentradas e mais de 60 

mil verbetes numa esfera muito ampla. 

Desse modo, para compor o nosso corpus, retiramos um verbete de cada campo 

temático, isto é, dos temas das informações macroestruturais. Como vimos, a estrutura do 

verbete segue a orientação onomasiológica, pois a forma de consulta de cada verbete 

segue padrões específicos a partir dos quinze campos temáticos outrora explicados.  

  Munidos de nosso objetivo, para a seleção do corpus elencamos os seguintes 

critérios: (i) o verbete precisa possuir tanto a sua definição na linguagem verbal como sua 

representação visual, (ii) como há, no mínimo, dois subcampos em cada campo temático 

e, em outros casos, até 18 subcampos, para selecionar o corpus, escolhemos sempre o 

verbete do primeiro subcampo temático.  
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Quadro 13: Verbetes selecionados 

Campos semânticos 

Campo temático Subcampo 

Astronomy 

(Astronomia) 

Celestial bodies(subcampo), moon (entrada) - Phases of the moon 

(Verbete) 

(Corpos celestes, lua, Fases da lua) 

Earth 

(Terra) 

Geography(subcampo), Cartography (entrada) – Map projections 

(Verbete) 

(Geografia, Cartografia – projeções de mapa) 

Plants & gardening 

(Plantas e jardinagem) 

Plants (subcampo), leaf (entrada) – leaf margin (Verbete) 

(Plantas, folha, bordas da folha) 

Animal Kingdon 

(Reino animal) 

Animal kingdon (subcampo), Evolution of live (entrada) – Origin 

and Evolution of species (Verbete) 

(Reino animal, Evolução da vida, origem e evolução da espécie) 

Human Being 

(Ser humano) 

Anatomy (subcampo), Blood circulation (entrada)– principal 

veins and arteries (Verbete) 

(Anatomia, circulação sanguínea – principais veias e artérias) 

Food & Kitchen 

(Comida e Cozinha) 

Kitchen (Subcampo), glassware (Verbete) 

(Cozinha, vidraria) 

House 

(Casa) 

Electicity (subcampo), lighting (entrada), incandescent lamp [1] 

(Verbete)  

(Eletricidade, iluminação – lâmpada incandescente) 

Clothing & Articles 

(Vestuário e artigos de 

vestuário) 

Clothing (subcampo), shoes (entrada) – hole [2] (Verbete) 

(Roupas, sapatos – meias) 

 

Art & architecture 

(Arte e arquitetura) 

Fine arts (Subcampo), Museum (Verbete)  

(Belas-artes, museu) 

Communications 

(Comunicações) 

Communications (subcampo), newspaper (Verbete) 

(Comunicação, jornal) 

Transport & machinery 

(Transporte e maquinaria) 

Road transport (subcampo), brakes (entrada) – antilock braking 

system [1] (Verbete) 

(Transporte rodoviário, freios – freios ASBS) 

 

Energy 

(Energia) 

Geothermal and fossil energy (subcampo), Oil (entrada), offshore 

drilling (Verbete) 

(Energia geotérmica e fossila, mina de carvão – perfuração em 

alto mar) 

Science 

(Ciência) 

Chemistry (Subcampo), laboratory equipment [3] (Verbete) 

(Química, equipamentos de laboratório [3]) 

Society 

(Sociedade) 

weapons (Subcampo), pistol (Verbete) 

(armas, pistola) 

Sports & games 

(Esporte e jogos) 

Combat sports (subcampo), boxing (entrada), boxer (verbete) 

(Esporte de combate, boxe, boxeador) 

Fonte: Elaborado pelo autor desta tese a partir do VDO 
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 Para realizar uma análise pormenorizada das estruturas verbo-imagéticas da 

composição do verbete do dicionário visual optamos por selecionar apenas um verbete de 

cada campo temático do dicionário. Desse modo, a tabela anterior mostra campos 

temáticos, as entradas, subentradas e o verbete selecionado. Decidimos selecionar, 

portanto, uma amostra de quinze (15) verbetes para serem submetidos à análise. Cada 

verbete selecionado será enquadrado em uma categoria de análise específica, podendo ele 

se repetir, a depender das especificidades do verbete.  

 Nesta seção, apresentamos os campos temáticos, os subcampos e o verbete 

selecionados para a análise dos verbetes do dicionário eletrônico. Na próxima seção, 

apresentaremos os procedimentos de análise utilizados nesta pesquisa. 

 

3.5 PARA SABER SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Os procedimentos de análise dos dados encontram-se amparados especificamente 

a partir da indicação de duas, das três, formas básicas de análise de conteúdo qualitativa 

(MAYRING, 2000). A primeira é a explicação, cuja finalidade é acrescentar material 

adicional a determinado segmento do texto, para aumentar a compreensão, para 

esclarecer, explicar e interpretar um determinado segmento. A segunda é a estruturação, 

cujo objetivo é tentar filtrar determinados aspectos do material; estabelecer um recorte do 

material na base de critérios pré-estabelecidos; e/ou avaliar o material na base de 

determinados critérios. 

Nesta seção, mostramos os procedimentos de análise utilizados para melhor 

entender os nossos dados. Na seção que se iniciará, trataremos sobre as categorias de 

análise.  

 

3.6 PARA CLASSIFICAR AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Nesta seção, apresentamos as categorias escolhidas para a análise dos dados desta 

pesquisa. Elas foram selecionadas a partir da sua pertinência à análise da organização 

estrutural do dicionário e das relações entre imagem e texto verbal. Afinal, não nos seria 

relevante selecionar categorias que visam analisar apenas as estruturas imagéticas. 

 Para chegar a essas categorias, é mister mencionar que realizamos um projeto 

piloto. Nesse pré-teste coletamos apenas cinco (05) verbetes e submetemos a todas as 

categorias mencionadas na fundamentação teórica. O projeto piloto revelou que: 
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1. Nas categorias da Kress & van Leeuwen ([1996] 2006) os verbetes poderiam 

ser melhores classificados quanto ao processo representacional, visto que a 

nossa ideia é compreender como se constrói visualmente a natureza dos 

eventos, objetos e participantes envolvidos, bem como as circunstâncias em 

que ocorrem. Nosso intuito não se direciona em perceber como a 

multimodalidade do verbete interage nem como se realiza sua composição. 

 

2. No teste da abordagem de Martinec & Salway (2005), evidenciamos que os 

verbetes podem ser classificados a partir de quase todas as subcategorias das 

relações de Status e Lógico-semântica. Entretanto como o nosso objetivo 

direciona-se à necessidade de conhecer o nível de generalidade informacional 

da relação entre imagem e texto, decidimos selecionar apenas a categoria da 

Expansão, retirando a subcategoria da ampliação, pois, imagens enquadradas 

em processos representacionais conceituais não possuem tempo, podem 

possuir espaço, possuem finalidade. 

 

3. No teste da relação imagem-texto de Unsworth (2006), percebemos que todas 

as categorias parecem auxiliar na descrição de verbetes ilustrado, exceto 

quanto a categoria da conexão, que também está voltada para questões espaço-

temporais. Das duas categorias passíveis de se usar na descrição, a primeira, a 

concorrência ideacional trata dos aspectos de generalidade, abordagem que já 

faremos a partir da categoria de Martinec & Salway (2005). Desse modo, a 

categoria que se revelou relevante foi a complementaridade, cuja finalidade é 

observar o nível de equivalência e divergência entre imagem e texto. 

  

A partir do resultado do projeto piloto, elaboramos os diagramas que sintetizam 

as categorias selecionas para a análises das amostras.  
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Diagrama 11: Diagrama da metafunção representacional 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

 

 

 

 

Diagrama 12: Relação lógico-semântica de Expansão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Martinec & Salway (2005) 
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Diagrama 13: Complementaridade 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Unsworth (2006) 

 

 

Com efeito, o projeto piloto revelou as categorias de análise mais apropriadas para 

este estudo. A saber, a primeira categoria é sobre os processos conceituais, de Kress e van 

Leeuwen (2006) – diagrama 11. A segunda é a expansão, de Martinec e Salwey (2005), 

que se divide em outras três subcategorias – diagrama 12. Por fim, a categoria 

Concorrência Ideacional, de Unsworth (2006), que se subdivide em outras quatro 

categorias – diagrama 13.  

  

Complementaridade 

Ampliação 

Divergência 

Imagem amplia texto 

Texto amplia imagem 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO VERBO-IMAGÉTICA 

 

 Este capítulo contempla o nosso objetivo de tentar compreender o funcionamento 

do dicionário visual eletrônico, englobando as relações verbo-imagéticas dos verbetes. 

Isso parte da compreensão de que dicionários visuais eletrônicos possuem uma rede de 

estruturação complexa capaz de estabelecer relações multimodais sinérgicas para a 

composição do verbete, relações responsáveis por construir sentidos que se 

complementam por meio das relações entre as semioses. Para isso, procuramos descrever, 

classificar e interpretar os verbetes selecionados para compor a investigação multimodal. 

 Para esse exercício, esta pesquisa qualitativa de caráter predominantemente 

exploratório, de natureza lexicográfica e filiada à Teoria da Multimodalidade, se 

desenrola a partir da escolha do Merriam-Webster: Visual Dictionary Online como objeto 

desse estudo. Para a seleção dos verbetes aqui analisados, catalogamos quinze (15) 

verbetes, os quais correspondem a cada um dos quinze (15) campos temáticos do 

dicionário (escolhas permitidas por ser um dicionário onomasiológico).  

Seguindo essa perspectiva, a partir deste ponto da tese codificaremos o corpus. 

Assim, cada um dos quinze verbetes selecionados receberá a indicação Verb, que 

corresponde a uma redução de verbete. Além de Verb, será acrescida a numeração do 

verbete mais a abreviação das iniciais das categorias de análise. Por exemplo, Verb + 

numeração + categoria. Desse modo, para analisar os processos conceituais o corpus 

será codificado como Verb01PC; para a relação lógico-semântica de expansão 

codificamos como Verb01E e para a concorrência ideacional a codificação é Verb01CI. 

 Para melhor compreender as questões levantadas neste estudo, consideramos ser 

relevante começar a apresentar as constatações sobre o funcionamento do Merriam-

Webster: Visual Dictionary Online, focalizando a metalexicografia e a Teoria da 

Multimodalidade nos verbetes selecionados para análise.  

 Nesse sentido, a primeira direção que seguimos é sobre a investigação do verbete 

centrada nos processos conceituais da GDV. A segunda direção é quanto à análise do 

verbete a partir da relação imagem-texto, de acordo com Martinec & Salway. Por fim, a 

terceira direção está centrada em verificar nos verbetes a relação imagem-texto de 

Unsworth.  
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4.1 PROCESSOS CONCEITUAIS 

 

 Na seção que se inicia, objetivamos identificar o funcionamento da função 

representacional, especificamente sobre as representações conceituais, no Dicionário 

Visual Online. Como detalhado na seção 3.2 e retomado nas categorias de análise na 

seção 5.4, a função representacional é alcançada através dos participantes representados 

que podem ser pessoas, objetos ou lugares. Essa função constrói visualmente a natureza 

dos eventos, objetos, participantes envolvidos e as circunstâncias em que ocorrem. A 

função representacional pode ser subdividida da seguinte forma: representações 

narrativas, quando há presença de vetores indicando uma ação, e representações 

conceituais, quando há uma classificação em que os participantes estão expostos como se 

estivessem subordinados a uma categoria superior. Desse modo, as representações 

conceituais podem ocorrer em processo classificacional, processo analítico ou processo 

simbólico.  

 Por conseguinte, para facilitar a compreensão das estruturas visuais do verbete, 

sistematizamos essa seção dividindo-a em outras três subseções que atendem as 

subcategorias das representações conceituais. Por isso, apresentamos primeiro o processo 

classificacional, em seguida o analítico, depois o simbólico e, por fim, uma síntese geral 

das nossas constatações. 

 

4.1.1 Processo classificacional 

  

 Retomando aspectos relevantes já apresentados, cabe mencionar que o processo 

representacional classificacional descreve como os participantes, de uma determinada 

imagem, se organizam em um grupo específico, definidos por características comuns a 

todos os elementos representados num mesmo grupo ou numa mesma classe. Esse grupo 

forma uma organização taxonômica, em que os participantes atuam como 

superordenado e, os outros, como subordinados.  

 Isso posto, a primeira amostra selecionada foi o verbete phases of the moon (fases 

da lua), que está dentro do campo temático Astronomy (Astronomia), da entrada Celestial 

bodies (Corpos celestes) e da subentrada Moon (Lua). O verbete seleciona a seguinte 

definição: “Mudanças na aparência da Lua ao longo de um mês; resultado do movimento 

da Lua em relação ao Sol, visto da Terra”.  
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 Por sua vez, com relação à proposição imagética, há uma sequência de oito fases 

da lua. Em cada uma das imagens observamos que a lua aparece com as sutis diferenças 

que resultam de cada fase. Cada uma das luas está com a sua denominação quanto à sua 

fase. Na sequência, temos a new moon (lua nova), new crescente (crescente), first quarter 

(quarto crescente), waxing gibbous (lua gibosa46), full moon (lua cheia), waning gibbous 

(lua balsâmica47), last quarter (quarto minguante) e, por fim, old crescent (crescente 

velha). 

 Da forma como o grupo de luas está disposto, podemos enquadrá-los na 

representação conceitual classificacional, pois a imagem apresenta um grupo de luas 

ordenadas em uma determinada classificação. Desse modo, podemos afirmar que os 

participantes e os diversos modelos de fases da lua fazem parte de uma esfera superior e 

bem mais abrangente, da categoria da lua. Portanto, o superordenado é o elemento 

evidente, a categoria alvo, ou seja, a própria lua. Enquanto o elemento subordinado são 

as fases da lua, conforme disposto na amostra a seguir: 

Verb01PC: Fases da lua 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 O modo de estruturar o verbete ilustrado em forma de grupo, a partir de um 

elemento superordenado, cumpre a função básica do verbete, que é a junção da definição 

com a representação visual, isto é, mantém relação de coerência entre as semioses 

                                                             
46Lua Gibosa: fase intermediária entre quarto-crescente e lua cheia 

47Lua Balsâmica: Fase intermediária entre a lua cheia e o quarto minguante. 
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apresentadas. Para um dicionário visual eletrônico, essa sequência classificacional auxilia 

na consulta de um novo verbete. Afinal, ao visualizar a entrada new moon, por exemplo, 

o consulente pode clicar na palavra – que é um link – e ser encaminhado, por meio de 

uma remissão interna, para a definição do que seria essa palavra entrada.   

 Além disso, o processo classificacional pode auxiliar o consulente numa melhor 

visualização do que seriam todas as fases da lua. Nos parece que a ideia é de destacar uma 

compreensão dessa definição num panorama amplo, em vez de mostrá-la 

individualmente, fase a fase da lua. 

 É o que também acontece com o verbete glassware (vidraria) na amostra 

Verb02PC , cuja definição é apresentada como: “recipientes para beber; alguns são usados 

para medir o volume para cozinhar”.  Esse verbete parte do campo temático Food & 

Kitchen (comida e cozinha) e da entrada Kitchen (cozinha). Desse modo, com relação à 

organização tipográfica e imagética, a entrada do verbete aparece no topo da imagem, do 

lado esquerdo e na formatação em negrito. Em seguida, logo abaixo da entrada, aparecem 

duas possíveis definições. Uma direcionada ao uso do copo para beber e outra como 

instrumento para medição de volume. Essa estruturação tipográfico-imagética é uma 

abordagem padrão e recorrente em todos os verbetes. Vejamos essa amostra:   

Verb02PC: vidraria  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Com relação à posição das imagens, há duas sequências de vidrarias. Uma 

sequência superior e outra inferior. Na sequência superior, temos os seguintes verbetes:  

Champagne flute (Taça de champanhe), sparkling wine glass (Taça de vinho), cocktail 
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glass (taça para coquetel), old-fashined glass (copo de vidro). Na parte inferior, temos 

water goblet (taça de água), hiighball glass (copo), beer mug (caneca de cerveja), small 

decanter (decantador pequeno) e decanter (decantador).  

 É fácil notar que as vidrarias estão dispostas na imagem em forma de conjunto, 

em um agrupamento de utensílios para fins domésticos produzidos com material de vidro. 

A organização da imagem nessa sequência a enquadra na categoria da representação 

conceitual classificacional, pois os participantes aparecem ordenados em uma classe, em 

um conjunto de elementos específicos que parte de algo maior que os delimita. Com vistas 

a esse entendimento, podemos classificar como participantes cada um dos copos, taças 

e outras peças ornamentais de vidro sistematicamente dispostas na horizontal. Esse 

mesmo conjunto, a pouco chamado de participantes, integra uma categoria superior, a 

qual podemos chamar de superordenado, ou seja, a categoria alvo.  

 A primeira constatação quanto ao funcionamento da categoria visual na amostra 

concentra a ideia de que o verbete cumpre a relação de coerência semiótica, tendo em 

vista que a entrada, enquanto elemento superordenado, estabelece relação direta com o 

verbete, a definição e com o seu correlato imagético. Logo, no plano representacional, 

o processo classificacional da imagem mantém relação de sinergia com a estrutura 

verbal.  

Um outro aspecto relevante a ser mencionado, recorrente nas últimas amostras, os 

diferentes objetos na classificação subordinada forneceram ao leitor a possibilidade de 

consulta de novos verbetes a partir da alternativa da remissão interna. Essa atividade 

remissiva também se apresentará nos próximos verbetes, trata-se de um padrão 

fundamental de referência rápida possível em dicionários eletrônicos. 

 Percebemos que, no referido verbete, o nível organizacional da microestrutura 

fornece ao consulente um panorama mais amplo para a visualização do que se entende 

por vidraria, evitando expor cada um dos itens de forma individual. Tipo de exposição 

que exigiria a individualização de novas entradas, com novas definições. 

 Um outro verbete que apresentou categorização semelhante foi a amostra leaf 

margin (borda da folha), pertencente ao campo temático plants & gardening (plantas e 

jardins), do subcampo temático plants (plantas) e da entrada leaf (folha). O verbete leaf 

margin apresenta a seguinte definição verbal: “As bordas das folhas variam 

acentuadamente, dependendo da forma e profundidade de seus recortes”, como podemos 

observar na próxima figura.  
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Ainda, no que se refere à definição imagética, as folhas estão dispostas em uma 

sequência na horizontal, cuja finalidade é definir as suas particularidades sobre o desenho 

da borda. A sequência é organizada a partir dos seguintes elementos: dentate (dentado), 

doubly dentate (duplamente dentado), crenate (crenada), ciliante (ciliar), entire (inteira) 

e lombate (lombar): 

Verb03PC: Bordas das folhas 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

   

 Nesse exemplo, podemos facilmente evidenciar que as folhas estão dispostas 

como elementos parte de um grupo maior, um grupo responsável por organizá-las. Quer 

dizer, um agrupamento de folhas com peculiaridades que as distinguem entre si. Isso 

posto, essa forma de estruturação a enquadra na categoria da representação conceitual 

classificacional, posto que elas aparecem ordenadas em um conjunto de elementos de uma 

mesma classe, ainda que possuam suas especificidades. Desse modo, podemos especificar 

que as folhas são categorizadas como subordinadas, que também recebe o nome de 

participantes. Enquanto a categoria mais ampla, a qual não está diretamente representada 

visualmente, deve ser chamada de superordenado, que poderia ser o conjunto das folhas 

com características singulares. 

 Percebemos, portanto, que a correlação entre entrada, definição verbal e imagética 

apresentam fundamentos que cooperam entre si de modo coerente para a produção do 

sentido do verbete lief margin. Outro ponto relevante são as remissões internas, ordenadas 

a partir dos elementos subordinados para oferecem ao consulente a opção de consultar 

um novo verbete, elas possibilitam ao leitor a visualização do que seriam as bordas das 

folhas em uma perspectiva mais ampla, recorrência mencionada anteriormente.  
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 É possível verificar, em um outro verbete, o mesmo processo de estruturação 

classificacional, é o caso origin and evolution of species (origem e evolução das espécies), 

que está contido no campo temático animal kingdom (reino animal), no subcampo 

temático evolutions of life (evolução da vida). O verbete em destaque traz a seguinte 

definição: “Desde sua formação há cerca de 4,6 bilhões de anos, a Terra testemunhou a 

gênese dos continentes e dos oceanos e o surgimento de animais e vegetação.” 

 A definição imagética de origin and evolution of species apresenta uma sequência 

de períodos organizados na linha diagonal na amostra Verb03PC. Nesse seguimento, 

evidenciamos os períodos ordenados na seguinte sucessão Cretaceous (Cretáceo), 

Tertiary (Terciário) e Quaternary (Quaternário), conforme podemos ver: 

 

Verb04PC: Evolução das espécies 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Dessa forma, podemos evidenciar que os períodos da evolução das espécies 

parecem estar organizados em uma classe, cuja finalidade é apresentar o agrupamento das 

fases da evolução. Então, podemos notar que os três períodos compõem a parte específica 

de um grupo maior que o delimita. Nesse sentido, as fases Cretaceous, Tertiary e 

Quaternary devem ser categorizadas como elementos subordinado, que também recebe 

o nome de participantes. Há uma categoria maior, a qual agrega todas as fases da 

evolução das espécies. Logo, este termo, é classificado como elemento superordenado. 
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 Nesse exemplo, a microestrutura fornece uma visão ampliada de pelo menos três 

períodos da evolução das espécies, evitando representá-lo individualmente em cada fase 

do processo de evolução. 

Podemos acrescentar essa visão à amostra offshore drilling (perfuração do mar ou 

em alto mar), que pertence ao campo temático energy (energia), ao subcampo temático 

geothermal and fossil energy (energia geotérmica e fóssil) e a entrada oil (óleo). 

Perfuração do mar carrega a seguinte definição verbal: “Existem vários tipos de 

instalações subaquáticas de perfuração de petróleo; o uso depende da localização do 

depósito e da profundidade da água.” 

 

Verb05PC: Perfuração do mar 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

Nessa microestrutura imagética, a definição apresenta um conjunto de 

equipamentos responsáveis por executar a perfuração de poços de petróleo no mar e, 

ainda, nos mostra que para cada tipo de local e profundida pode-se usar instrumentos 

diferentes, conforme observamos na imagem os elementos listados com as legendas: fixed 

platform (plataforma fixa), drill ship (navio de perfuração), semisubmersible plataform 

(plataforma semi submersível), emergency support vessel (navio de apoio de 

emergência), pier (pier/cais) e jack-up platform (plataforma auto elevável). 

Após essa descrição, podemos afirmar que a definição do verbete pode ser 

indicada como processo classificacional. Notamos que os equipamentos listados na 

imagem seguem um padrão de exibição a partir de um segmento com características 
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comuns entre os elementos participantes da imagem. Desse modo, classificamos todas 

as imagens como componentes subordinados a uma categoria principal, a qual 

denominamos de superordenado, que seriam instrumentos para perfuração de petróleo. 

Por sua vez, o verbete hose (meia), que é parte da subentrada women’s clothing 

(roupas femininas), da entrada Clothing (roupas) e do campo temático clothing and 

articles (roupas e artigos), carrega a seguinte definição na sua microestrutura: “Vestuário 

de vários tecidos elásticos usados para cobrir o pé e a perna; cada par de meia tem um 

nome diferente, dependendo do seu comprimento.”  

 No que se refere a microestrutura imagética, a amostra apresenta uma cadeia de 

quatro meias distintas entre si. Cada meia é apresentada com características diversas para 

finalidades outras. Desse modo, cada modelo de meia traz uma denominação diferente, a 

começar por knee-high sock (meia três quartos), sock (meia cano alto), anklet (meia) e, 

por fim, short sock (meia cano curto). 

 Depois de entender como o verbete está organizado, é preciso destacar a 

estruturação quanto ao processo classificacional. Para tanto, observamos que a sequência 

de imagens das meias está disposta de modo a colaborar com a ideia de haver um padrão 

de exposição dentro de um mesmo segmento com características comuns. Observando 

esses aspectos e com base na categoria específica, chamamos as meias de participantes, 

pois interagem entre si para formar algo bem mais amplo. Isso nos faz classificar a 

sucessão de meia como elemento subordinado a uma categoria principal. Os teóricos 

chamam esse elemento principal de superordenado, cuja função é destacar o elemento 

mais evidente, o elemento alvo desse conjunto de participantes. Vejamos a seguir: 

Verb06PC: meias 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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 Podemos destacar que a amostra hose apresenta uma relação de sinergia entra as 

semioses do texto. Isso posto, entendemos que tanto a definição verbal como a imagética 

colaboram conjuntamente para a produção do sentido do verbete. Desse modo, a 

sequência de meias, identificadas como processo classificacional, fornece ao leitor uma 

visão panorâmica dos tipos de meias, sem a necessidade de precisar apresentar cada uma. 

Além disso, permite, por meio de cada link abaixo da imagem de cada meia, a 

possibilidade de remissões internas para esses novos verbetes.  

Em mais um verbete, observamos essa mesma perspectiva organizacional da 

imagem. No verbete Newspaper (jornal), cuja definição remonta a seguinte 

microestrutura: “Publicação geralmente diária cujo objetivo principal é relatar e comentar 

as últimas notícias da sociedade, política, artes, esportes e outras áreas de interesse.” 

Newspaper, portanto, é elemento parte do campo temático communications 

(comunicações) e do subcampo temático communications (comunicações) [Campo e 

subcampo apresentam a mesma palavra entrada].  

No que se pode destacar, com relação as amostras discutidas, o verbete segue o 

mesmo padrão, sua entrada está tipografada em negrito, ao lado do seu correspondente 

sonoro, em uma caixa de som vermelha e, abaixo, temos a definição verbal organizada 

em um único período. Para entender essa organização, vejamos a amostra newspaper:  

 

Verb07PC: Jornal 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 



 
 

170 
 

 Com relação à organização da imagem, há várias seções que compõem o jornal. 

Podemos observar a seção de sports (esportes), Money & Business (negócios), Arts & 

Leisure (arte e lazer), International (internacional) e outros. 

 É possível observar que as seções do jornal estão dispostas em forma de um 

conjunto, em um agrupamento de elementos com finalidades distintas para leitores 

específicos. Esse modo de organização pode enquadrar a imagem na categoria da 

representação conceitual classificacional, pois as imagens estão ordenadas em uma classe, 

um grupo específico que é parte de algo maior que as delimita.  

Com base nessa explicação, o corpus nos mostra que as seções do jornal podem 

ser classificadas como participantes. Ainda nessa perspectiva de classificação, podemos 

dizer que os participantes da imagem são considerados subordinados, elementos parte 

de uma categoria superior, a qual é classificada como superordenado, isto é, a categoria 

alvo.  

 O último verbete que figura dentro do processo classificacional foi o laboratory 

equipment (equipamento de laboratório), cuja entrada é chemistry (química) e o campo 

temático é science (ciência). Como parte da microestrutura, temos a seguinte definição: 

“Estes materiais são altamente variados: instrumentos de medição, vários recipientes, 

fontes de calor, materiais de experimentação e hardware de montagem”. Conforme ilustra 

abaixo: 

Verb08PC: equipamentos de laboratório 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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Quanto à outra parte da microestrutura que representa a definição na perspectiva 

imagética, percebemos que há uma sequência de cinco materiais comuns usados na área 

da química. Cada uma das imagens destaca um modelo de instrumento para fins 

específicos dentro da área. Os objetos estão ordenados na seguinte sequência: Erlenmeyer 

(Erlenmeyer – não possui tradução em português), beaker (béquer), round-bottom flask 

(balão de fundo redondo), wash bottle (pisseta) e bottle (garrafa). 

 Podemos agrupar a parte imagética da microestrutura na subcategoria do processo 

classificacional, posto que a imagem representa um conjunto de equipamentos da área da 

química definidos por características comuns a todos os elementos classificados. Desse 

modo, os instrumentos simetricamente dispostos na horizontal são considerados como 

participantes, já que estão em um grupo com interação entre si. Nessa senda, 

classificamos os participantes como subordinados e a entrada equipamentos de 

laboratório como superordenado,  

 Por fim, percebemos que a organização visual promove a cooperação entre as 

formas de linguagem presentes na macro e microestrutura do verbete. Isso quer dizer que, 

na microestrutura, a linguagem verbal e a linguagem visual interagem para construir o 

sentido da macroestrutura, para promover o sentido do verbete.  

 Em geral, todas as amostras apresentaram o elemento superodenado. Isso sempre 

precisará acontecer, pois quando há muitos participantes em interação em uma mesma 

imagem e quando esses participantes estão submetidos a um campo semântico maior, 

sempre devem ser classificados como subordinados. Tendo em conta essa postura, as 

amostras descritas e dispostas à análise parecem cumprir a função basilar do que se 

propõe a entrada. A definição verbo-imagética oferece sustentação parcial para a hipótese 

de coesão inicialmente levantada. Para entender que essa hipótese é ratificada ou 

problemática, daremos seguimento às análises. 

 

4.1.2 Processo analítico 

  

 Considerando que as quinze amostras selecionadas na metodologia não 

apresentam as mesmas tonalidades, o estudo indutivo da forma da organização interna 

não foi unanime. A amostra nos diz que há microestrutura que segue outra classificação. 

A partir deste ponto, descrevemos os verbetes ilustrados quanto ao processo conceitual 

analítico, categoria que enxerga os participantes por meio de uma ação em que a estrutura 

da imagem repousa na relação parte-todo. Nessa categoria, classificamos a imagem como 
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atributos possessivos, que representa partes de um elemento maior, e como portador, 

que é este elemento maior, o todo. Ademais, a categoria nos permite fazer outra 

especificação, podendo ser dividida em estruturadas, quando há uma descrição sobre as 

partes, e desestruturadas, quando não há essa especificação sobre as partes. 

 Resta-nos iniciar as análises deste segundo tópico. Observando e ponderando o 

corpus, ressaltamos a amostra map projections (projeção de mapa) – “representações da 

superfície da terra em projeção” –, parte do campo temático Earth (terra), da entrada 

geography (geografia) e da subentrada cartography (cartografia).   

 É importante anotar que organização imagética está distribuída em quatro 

representações da terra, relacionada com formas de projetar partes do planeta. A primeira 

imagem apresenta a projeção cônica de um hemisfério; ao seu lado apresenta a projeção 

cilíndrica; na parte inferior, do lado esquerdo, temos a projeção plana; ao seu lado, a 

projeção interrompida. Esse conjunto de imagens apresenta a sequência conic projection 

(projeção cônica), cylindrical projection (projeção cilíndrica), plane projection (projeção 

plana) e, por fim, interrupted projection (projeção interrompida), como podemos 

observar na imagem a seguir: 

 

Verb09PC: mapas 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

  

A disposição da definição imagética acaba se referindo a classificação do processo 

conceitual analítico. Isso por que podemos perceber que há uma estrutura imagética que 
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relaciona parte-todo. Isto é, a categoria parte é a forma de representação das projeções 

em conic, cylindrical, plane e interrupted projection. Por sua vez, a categoria todo é o 

próprio globo terrestre. Tendo em conta essa postura, a figura relaciona a parte, as 

projeções do globo, ao todo, a exibição do planeta em si.  

É interessante notar ainda que, quando chamamos de todo e parte, podemos 

especificar mais essa composição, nomeando-as portador e atributivo possessivo. As 

formas de projeção da parte – as projeções de parte do globo terrestre – chamamos de 

atributivo possessivo, enquanto o todo, o globo terrestre, determinamos de portador. 

Nesse sentido, observe no recorte ampliado, na imagem a seguir, como esses elementos 

ficam categorizados. 

 

 

Verb09PC: ampliação  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 

Nessa descrição, acrescentamos a subcategoria estruturado. Pode-se conjecturar 

que, no domínio da perspectiva estruturada, a imagem apresenta o rótulo para cada tipo 

de atributivo possessivo. Assim, na amostra Verb08PC temos o rótulo de estruturação 

conic projection, se propõe a complementar o sentido da definição.  

Em síntese, entendemos que há uma relação de sinergia entre as definições do 

verbete. As definições verbo-imagéticas mantêm uma relação de coerência com a 

proposta do verbete, a qual recomenda mostrar modos diferentes de projeção de mapas. 

Atributivo 

possessivo - 

parte 

Portador - todo 

 

Estruturado 
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Parte dessa coerência é interna e se estabelece a partir da relação profícua entre atributivo 

possessivo e portador, numa relação de estruturação favorável. Isso posto, essa forma de 

organização processual analítica do verbete map projection parece favorecer ao 

consulente a visualização do que pode ser entendido por projeção de mapa-múndi.  

Tal como a amostra anterior, a amostra incandescent lamp (lâmpada 

incandescente) – “lâmpada na qual um filamento aquecido por uma corrente elétrica 

produz raios de luz” –, que pertence ao campo temático house (casa), a entrada electricity 

(eletricidade) e a subentrada linghting (eletricidade), apresenta característica semelhante. 

É possível observar claramente que, na definição imagética, aparece a lâmpada e 

outros elementos que compõem o material para produção do objeto. A imagem que se 

sobressai é a da lâmpada, a imagem maior. Do seu lado direito, aparecem alguns poucos 

elementos internos e externos da composição dela, que está dividida em: incandescent 

lamp (lâmpada incandescente), bulb (bulbo), bayonet base (base de baioneta) e screw 

base (base de parafuso), como assentado a seguir: 

 

Verb10PC: lâmpada  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

  

 

Na amostra que se viu, a organização da definição imagética pode ser indicada 

como processo conceitual analítico. Pois, conforme notamos, há uma relação que se 
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estabelece entre as partes de um material com o seu elemento principal. Nessa 

classificação evidenciamos que bulb, bayonet base e screw base são elementos parte de 

um item maior, a lâmpada, esta, por sua vez, pode ser categorizada como todo. Nesse 

mesmo entendimento, parte-todo, cabe-nos categorizar o modo atributivo possessivo e 

o modo portador, para nós fica evidente como atributivo possessivo: bulb, bayonet base 

e screw base e, como portador: incandescent lamp.  

 Não menos importante é destaque na microestrutura a categoria estruturado, pois 

apresenta uma etiqueta para cada tipo de atributivo possessivo, responsável por auxiliar 

o leitor na compreensão sobre as suas partes.  

 Inferimos, portanto, que neste verbete tanto a definição verbal quanto a definição 

visual desempenham relação de coesão para o sentido que o verbete pretende construir. 

Isso leva a acreditar que a forma de classificação analítica exerce função vantajosa para 

o consulente, por apresentar de forma sistematizada a lâmpada e seus componentes 

fundamentais.  

Nessa mesma visão organizacional, temos a amostra antilock braking system 

(sistema de travagem antibloqueio, mais conhecido no Brasil como sistema de freios 

ABS) – “Dispositivo eletrônico que controla a pressão hidráulica no circuito de frenagem 

para impedir que as rodas travem.” –, subentrada incluída no campo temático Transport 

& machinery (transporte e maquinaria), no subcampo temático Road Transport 

(transporte rodoviário) e na entrada brakes (freios).  

 A definição de ABS, a partir do ponto de vista imagético, apresenta o sistema de 

freios no veículo. A imagem de um carro em formato de sombra é estruturada para ilustrar 

como funciona exatamente o sistema eletrônico de frenagem. Esses levantamentos sobre 

o sistema ABS aparecem na parte inferior do carro, fazendo ligações com as quatro rodas 

e com o pedal de freios.  
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Verb11PC: freios ABS  

  

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

Tomando a amostra, depreendemos que a definição imagética pode ser 

classificada como processo conceitual analítico, tendo em vista que, na exposição de 

Ver11PC, o sistema de freios é elemento parte do todo representado na figura de modo 

sombreado. Portanto, o elemento parte é o sistema de freio ABS, enquanto o elemento 

todo é o sombreamento do carro. Seguindo essas indicações, podemos identificar esses 

elementos como atributivo possessivo e portador. O sistema de freio ABS é 

configurado como atributivo possessivo e o sombreamento do carro é identificado como 

portador. Ainda, focalizando a imagem, cumpre categorizá-lo como estruturado, dado 

que apresenta rotulagem às descrições dos atributivos possessivos do sistema de 

frenagem. 

A partir desse entendimento, importa-nos explicar que as definições verbo-

imagéticas se encontram semanticamente estruturadas a fim de promover um sentido 

coerente à entrada ABS. A imagem, portanto, dialoga com o verbal e colabora com a 

compreensão de quem, inclusive, não tem conhecimento desse tipo de ferramenta. 

Dentro do eixo conceitual analítico, podemos tomar a amostra pistol (pistola) – 

“pistola curta que é segurada com a mão; ela é carregada com um pente (carregador) que 

é colocado dentro da coronha”. Esta entrada está inscrita no campo temático Society 

(sociedade) e no subcampo temático weapons (armas). 
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 No que cabe entende sobre a definição imagética, ela representa exatamente os 

elementos que compõem o termo pistol, em sinergia com a definição verbal. Registramos 

que, na amostra Verb12PC, existe a representação da própria pistola e de outros elementos 

que são indispensáveis para seu funcionamento, que é a magazine (pode ser traduzido 

como pente ou carregador) e o cartridge (cartucho). 

Como já afirmamos, pistol pode ser classificada como processo conceitual 

analítico, em razão da relação que se estabelece entre magazine e cartridge com o 

elemento pistol. Nesse horizonte, enunciamos que magazine e cartridge são dados que 

recebem o nome de atributivo possessivo, que também pode ser considerado parte. Por 

sua vez, o vocábulo pistol ganha classificação de portador, isto é, o todo da imagem, 

conforme atesta a descrição: 

 

Verb12PC: freios ABS 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

Conforme a configuração, percebemos que a definição imagética oferece a 

classificação de estruturado, pois há uma organização que rotula e descreve tanto o 

portador como os atributivos possessivos.  

Nesse sentido, a configuração remontada para o verbete pistol apresenta sinergia 

na relação entre os elementos verbo-imagéticos, pois tanto a entrada como suas definições 

verbais e imagéticas exercem função vantajosa para sujeitos que não possuem 

conhecimento desse tipo de objeto. Assim, a classificação analítica parece satisfatória 

para a compreensão do verbete em destaque.  

Esse tipo de classificação foi evidente na entrada Boxer (pugilista ou boxeador), 

que é parte do campo temático sports & games (esportes e jogos), do subcampo combat 

sports (esportes de combate) e da entrada boxing (boxe). A definição verbal do verbete é 

Atributivo 

possessivo - parte 

Atributivo 

possessivo - 

parte 

Portador - 

todo 



 
 

178 
 

fixada como: “Atleta que pratica boxe; boxeadores são classificados em categorias de 

peso.” 

Concentrando-nos particularmente na imagem, salta aos olhos a representação do 

pugilista equipado com material específico do esporte, além de partes desses materiais no 

lado direito da imagem. Parece-nos que a imagem mais evidente parece ser a do pugilista, 

em contraparte com os equipamentos em destaque. Esses equipamentos apresentam 

definições específicas que se desdobram em novos verbetes, cujas definições são 

passíveis de serem visualizadas a partir de remissões. São eles: boxing gloves (luvas de 

boxe), mouthpiece (protetor bucal), bandage (bandagem) e protective cup (protetor). No 

excerto a seguir, podemos notar essa descrição: 

 

Veb13PC: Boxe 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 A amostra ilustrada deve ser classificada como conceitual analítica. Isso porque, 

à medida do olhar, uma relação de dependência se estabelece entre o pugilista e o 

equipamento de uso. Observa-se ai que há, inicialmente, o termo boxer que é considerado 

o todo, enquanto os termos boxing gloves, mouthpiece, bandage e protective cup podem 

ser considerados parte, por serem material que compõe o exercício da prática do 

boxeador. Essas e outras particularidades podem ser evidenciadas a seguir: 
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Verb13PC: ampliação boxe 

 

 

  

 

 

 

Por esse mesmo ângulo, definimos que boxing gloves, mouthpiece, bandage e 

protective cup são elementos atributivos possessivos do pugilista, que é chamado de 

portador. Também é importante destacar que essa definição se apresenta como uma 

categoria estruturada, tendo em vista a apresentação de uma etiqueta descrevendo cada 

parte do portador e dos atributivos possessivos. 

Vimos, nesse eixo da análise, que o processo conceitual analítico apresenta um 

detalhamento completo da composição verbo-visual da microestrutura da entrada. Isso 

implica dizer que o produtor da imagem se propôs a oferecer maiores detalhes dos objetos 

em foco, procurando deixar em evidência elementos indispensáveis para o funcionamento 

do objeto. Essa descrição se mostra produtiva, mesmo que tenha sido pouco evidenciada 

nesse dicionário, pois ela ajudará ao lexicógrafo não apenas acerca da coesão entras suas 

partes, mas sobre a necessidade do detalhamento verbo-visual da microestrutura do 

verbete. Desse modo, reforçamos, não estamos acreditando que esse procedimento possa 

se esgotar aqui. 

Tal como nos dois últimos tópicos discutidos, realçamos a presença indispensável 

da imagem na relação com a linguagem verbal, movimento de importante construção de 

sentido. Convém salientar que no próximo tópico o leitor defrontar-se-á com o último 

processo conceitual da GDV. 
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4.1.3 Processo simbólico 

 

Nesta subseção descrevemos a forma de organização imagética da subcategoria 

do processo conceitual simbólico. Tal processo preconiza que os participantes estão 

representados nas imagens a partir de características próprias que os definem como são. 

Trata-se de uma maneira de marcar a identidade do participante por meio de atributos que 

chamam atenção. 

 De acordo com a GDV, esse processo é subcategorizado em atributivo e 

sugestivo. Conforme já observamos, no atributivo, o realce do participante acontece por 

meio do seu posicionamento dentro da imagem, tamanho exagerado, nível de 

detalhamento, entre outros. Por outro lado, no sugestivo, é possível notar a presença de 

apenas um participante sendo representado apenas pelo contorno da silhueta, por 

exemplo.  

 Dentro dessa visão organizacional, dois verbetes parecem se enquadrar nessa 

categoria. O primeiro foi museum (museu), estruturado dentro do campo temático art & 

architecture (arte e arquitetura) e do subcampo temático fine arts (belas artes). O verbete 

indica a seguinte definição verbal: “Estabelecimento onde as obras de arte são 

armazenadas e exibidas.” 

 Na definição imagética, podemos notar um exemplar de uma representação no 

estilo pintado a óleo e dois outros elementos igualmente utilizados em um museu. Desse 

modo, temos: painting (pintura), work sheet (ficha de descrição) e audioguide (guia de 

áudio). 

Verb14PC: museu 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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 Dentro desse contexto, a única imagem nesse conjunto que pode ser classificada 

como processo simbólico é a pintura. Desse modo, podemos classificar essa parte da 

imagem como atributiva, isso por que ela deixa transparecer elementos que marcam a 

sua identificação, tais como o tipo de pintura a óleo, o estilo renascentista típico do século 

XV e XVI, a representação fiel da figura humana, com excesso de detalhes.  

 Por outro lado, não consideramos que work sheet e audioguide são elementos 

simbólicos, já que eles representam apenas instrumentos comuns para auxiliar o 

expectador da obra de arte.  

 Em todo caso, o que observamos é a existência de relativa sinergia entre as 

definições verbais e imagéticas do verbete. Neste ponto, dizemos que essa sinergia possui 

certa relatividade em virtude da definição verbal não ser correspondente direta da 

definição imagética, ou vice-versa, visto que não priorizamos nenhum modo semiótico 

como superior ou dependente de outro. Desse modo, não podemos dizer que o verbete 

apresenta definições completamente coerentes, pois os tratamentos das definições apenas 

pertencem ao mesmo campo semântico do verbete, mas não se correspondem. 

O verbete principal veins and arteries (principais veias e artérias) categorizamos 

dentro do processo simbólico, é parte do campo temático human being (ser humano), do 

subcampo temático anatomy (anatomia) e da entrada blood circulation (circulação 

sanguínea). A definição verbal do verbete pode ser entendida como: “As artérias 

distribuem o sangue oxigenado por todo o corpo, enquanto as veias levam sangue 

desoxigenado para o coração. As artérias e veias pulmonares funcionam de maneira 

diferente.” 

 Seguindo nesse estudo, a definição visual, por sua vez, apresenta exatamente o 

que propõe tanto verbete como a definição verbal. Nela podemos verificar que há o realce 

do sistema circulatório em azul e em vermelho, marcando ora sangue venoso, ora arterial, 

respectivamente. Essa descrição pode ser melhor evidenciada no verbete a seguir: 
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Verb15PC: sistema circulatório 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Nesse sentido, acreditamos que esse verbete se enquadra no processo simbólico 

atributivos, já que os participantes são realçados a partir da mistura de cores e da 

suavidade do foco. Ou seja, um sujeito é apresentado de modo sombreado, sendo 

destacado apenas o seu sistema circulatório, o qual é determinado como atributivo a partir 

desses detalhes. Assim, a representação configura, portanto, a identidade da disciplina de 

anatomia, quando se pretende estudar a circulação sanguínea.  

 De modo geral, no verbete principal veins and arteries, há uma organização 

coerente entre verbete e as definições verbo-imagéticas. Basta ver que a definição verbal 

e a definição imagética interagem se complementando para produzir o sentido sobre o 

que se entende por veias e artérias. 

 Uma vez exposta, por fim, a descrição e interpretação da organização dos 

verbetes, as categorias multimodais investigadas revelaram as vantagens e as nuances, 

por ventura, penosas à compreensão do consulente. Para ficar claro o que ficou 

atravessado nessas análises, sintetizamos as nossas principais observações no próximo 

tópico desta tese.  

 

4.1.4 Síntese 

 

No âmbito das relações multimodais discutidas até este ponto da tese, ao que tudo 

indica, a organização da estrutura visual do dicionário parece estar ordenada a partir do 

uso de imagens que priorizam as representações conceituais (substantivos), pois não 

exercem ação, fato que ratifica a nossa primeira hipótese específica, de que as estruturas 
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imagéticas do dicionário visual cuidam das relações entre participantes representados, 

mas, exclusivamente, acerca das relações entre participantes com comportamento 

estático. Isso posto, creditamos que a GDV forneça categoria satisfatória para explicar 

como o dicionário visual organiza suas imagens. 

Num tratamento quantitativo, constatamos que, das quinze (15) imagens 

selecionadas, oito (08) apresentaram a categoria da representação classificacional, cinco 

(05) da representação analítica e duas (02) da representação simbólica.  

De modo geral, observamos, no processo classificacional, que o lexicógrafo 

agrupa vários participantes em uma única imagem para representar, em muitos casos, uma 

categoria mais ampla. Defendemos a ideia de que essa escolha organizacional sirva para 

facilitar o consulente a ter uma visão mais panorâmica do verbete fruto da consulta. Isso 

porque, nas oito (08) vezes que acontece, as imagens representadas estavam ordenadas 

em classe, sendo mostradas de forma objetiva, simétrica e, principalmente, como 

membros de um grupo particular, numa perspectiva que as mantém subordinadas a um 

elemento mais amplo ou ao próprio verbete consultado. Nessa lógica, além de representar 

esse agrupamento, cada participante mostrado também apresenta uma denominação, uma 

espécie de rótulo que identifica a imagem, a qual serve como ferramenta para remissão 

interna. Essa estratégia parece ser uma ação de auxílio ao consulente na busca de outros 

verbetes dentro de uma mesma entrada, o que também sugere ser um mecanismo de 

contribuição para leitores que têm o intuito de conhecer mais detalhes acerca outros 

significados sobre a estruturação.  

 

Quadro 13: Resultado processo classificacional 

PROCESSO CLASSIFICACIONAL - PARTE VISUAL DO VERBETE 

Verbetes  

 

Organizam as imagens da microestrutura do 

verbete em grupos específicos, subordinados 

a uma categoria mais ampla, com etiquetas de 

descrição com função remissiva. 

 

Phases of the moon 

Glassware 

Leaf margin 

Origin and Evolution of species 

Offshore drilling 

Hole 

Newspaper 

Llaboratory equipment 

Fonte: dados da pesquisa 
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Todos os oito (08) verbetes do quadro 13 apresentaram suas definições numa 

proposta coerente entre as semioses verbo-imagéticas. Pelos dados, essa subcategoria é a 

mais relevante para organização do verbete, entretanto queremos acreditar que ela não 

seja a mais relevante, pois a subcategoria do processo analítico apresentou apenas três 

(03) verbetes a menos dessa subcategoria, resultando em cinco (05) verbetes 

enquadrados, uma diferença pouco significativa.  

Dessa forma, o modo de organização analítico, que repousa na relação parte-todo, 

apresenta a microestrutura do verbete com maior riqueza de detalhes, posto que ela se 

organiza a partir de um elemento principal e de suas subdivisões. Isso nos leva a pensar 

que o lexicógrafo opta por construir definições imagéticas com ampliação das suas 

minúcias, com atributivos possessivo, isto é, com a exposição do detalhamento das partes 

específicas de uma mesma imagem. O processo analítico parece ser, assim como o 

classificacional, um mecanismo positivo para a descrição das imagens de um dicionário 

visual, pois essa subcategoria amplia a compreensão do verbete e promove coerência.  

Outro ponto de fundamental importância é a existência de uma denominação tanto 

para o portador como para seus atributivos possessivos. Essa legenda, nessa subcategoria, 

pode ser denominada de estruturada ou não-estruturada. Mas, como vimos, todos os 

cinco verbetes se apresentaram estruturados, contendo rótulos de descrição da parte e do 

todo, semelhante ao que acontece com o processo classificacional, essas etiquetas 

aparecem como dispositivo para execução de remissões internas da microestrutura.  

 

Quadro 14: Resultado processo analítico 

PROCESSO ANALÍTICO - PARTE VISUAL DO VERBETE 

Verbetes  

Organizam as imagens da microestrutura do 

verbete na perspectiva parte-todo, do mais 

geral para o específico, com etiquetas de 

descrição com função remissiva. 

 

Map projections 

Incandescent lamp 

Antilock braking system 

Pistol 

Boxer 

Fonte: dados da pesquisa 
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As amostras enquadradas no quadro 14 apresentam sinergia entre lema e 

microestrutura verbal e imagética, sendo o processo analítico responsável por promover 

a compreensão mais ampla e, concomitantemente, detalhada do verbete.  

Por fim, o processo simbólico foi o menos recorrente. Apenas dois verbetes 

puderam ser enquadrados nessa subcategoria, ficando mais evidente o ponto de vista 

atributivo, cujos significados já são intrínsecos às imagens. 

 

Quadro 15: Resultado processo simbólico 

PROCESSO SIMBÓLICO - PARTE VISUAL DO VERBETE 

Verbetes Organizam as imagens da microestrutura do 

verbete na visão intrínseca com etiquetas de 

descrição com função remissiva. 

Museum 

Principal veins and arteries 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Inferimos, portanto, que as subcategorias dos processos classificacional e analítico 

estão em maior destaque no dicionário visual online. O lexicógrafo parece recorrer a esse 

tipo de organização para ampliar os sentidos do verbete a partir do maior detalhamento 

dos participantes da imagem, estratégia unânime nesses verbetes.  

Dessa maneira, as imagens que compuseram a microestrutura aparecem como 

peças que co-ocorrem com a microestrutura verbal e promovem a construção coerente 

dos sentidos dos verbetes.  

Para além dessa constatação, notamos que, para a construção da compreensão, em 

muitos casos, é necessário recorrer ora às pistas verbais, ora às marcas imagéticas. 

Aspectos estes que exigem a necessidade de se fazer inferências múltiplas para se chegar 

à compreensão dos sentidos expressos pelas imagens de cada verbete, o que nos viabiliza 

falar sobre a possibilidade de discussões futuras sobre uma categoria sociocognitiva para 

a compreensão das imagens, tendo como pressuposto de que nem todas as imagens são 

do conhecimento dos leitores e que, para reconhecê-las, os consulentes precisam fazer 

uso de estratégias de inferências para chegar a compreensão.  

Por esse ângulo, podemos afirmar que, no dicionário visual online, as categorias 

mais recorrentes foram os processos classificacionais e simbólicos, ainda que esses 

processos precisam ser atravessados por inferências para compreensão dos sentidos do 

verbete, conforme sinalizamos no diagrama 14. 
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Diagrama 14: Processo conceitual em dicionário visual 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2005) 

 

Cremos, contudo, que a metafunção representacional, no processo conceitual 

classificacional, usada para descrever a organização interna da microestrutura do verbete 

visual, ajuda o lexicógrafo a compor de modo mais coerente os elementos que constituem 

o verbete.  

Vislumbramos, ainda, mais uma oportunidade de contribuição teórica a partir do 

componente sociocognitivo. Pensamos que as pesquisas futuras possam verificar certos 

níveis inferências do verbete e, por meio desse novo aspecto, perceber como consulente 

reage e quais crenças são acionadas por esse processo. 

Com isso, encerramos nossa exposição acerca do nível de coerência do verbete. 

Resta, ainda, discutir sobre o nível ampliação e igualdade do verbete, para isso, na 

próxima seção, apresentamos a relação lógico semântica de expansão, em busca de 

encontrar contribuições acerca dos aspectos de igualdade e desigualdade semiótica. 

  

4.2 RELAÇÃO LÓGICO-SEMÂNTICA DE EXPANSÃO 

  

 Esta seção contempla o nosso objetivo de analisar a relação entre imagem-texto 

dos verbetes representados por meio da expansão enquanto nível de experiência não 

linguística. Para chegar a esse objetivo, apoiamo-nos na categoria da expansão, cujas 

subcategorizações são a elaboração e a extensão. Como observado na seção 4.2 e 

retomado nas categorias de análise na seção 5.4, que faz referência à categoria de 

Martinec & Salway (2005) com denominação de imagem-texto, decidimos nomear de 

verbo-imagética e/ou intersemiótica, tendo em vista a necessidade de uma terminologia 

mais coerente que busque explicar melhor a relação visual, e por acreditarmos que ela 

não parece ser a tradução mais adequada para o termo. Desse modo, a elaboração é 
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responsável por fazer entender a respeito do nível de generalidade da relação verbo-

imagética, subdividindo-se em exposição, quando linguagem verbal e não verbal estão 

no mesmo nível de generalidade, ou em exemplificação, quando a linguagem verbal pode 

ser mais geral que a linguagem visual e vice-versa. A extensão, por sua vez, acrescenta 

uma informação nova à imagem.  

 Em virtude da recorrência das categorias em várias partes do mesmo verbete, 

achamos importante não separar esta seção em tópicos, por termos percebido que as 

subcategorias se complementam. Desse modo, os quinze verbetes serão examinados em 

sequência e sem nenhum tópico separando a seção. A decisão de seguir esse critério 

também pode ajudar a diminuir o número de repetições, facilitando, assim, a compreensão 

do leitor.  

 Antes de iniciar nossa discussão, alertamos que passagens de descrição e tradução 

básicas são fundamentais antes de iniciar a descrição visual dos verbetes, esse tipo de 

descrição inicial pode parecer recorrente – isso em relação às análises antepostas, mas, se 

atentares bem, o texto carregará aspectos diferentes em sua investigação profunda, 

quando voltada para a expansão, o aspecto verdadeiramente relevante. Conscientes dessa 

considerável observação, passemos ao exame da primeira amostra.  

A amostra inicial está identificada como Verb01E, phases of the moon (fases da 

lua), definida como: “mudança na aparência da lua ao longo de um mês; resultado do 

movimento da lua em relação ao sol, visto da terra”.  A amostra integra o campo temático 

Astronomy (Astronomia), da entrada Celestial bodies (Corpos celestes) e da subentrada 

Moon (Lua). 

 De modo inicial, a imagem apresenta uma sequência de oito fases da lua, 

mostradas com diferenças que ajudam a especificar cada fase. Além da denominação 

imagética de todas as fases, é importante notar que há uma sequência verbal de 

denominação dessas imagens. Como poderemos observar mais a frente a partir dos 

seguintes sintagmas: new moon (lua nova), new crescente (crescente), first quarter 

(quarto crescente), waxing gibbous (lua gibosa48), full moon (lua cheia), waning gibbous 

(lua balsâmica49), last quarter (quarto minguante) e, por fim, old crescent (crescente 

velha). 

 

 

                                                             
48 Lua Gibosa: fase intermediária entre quarto-crescente e lua cheia 

49 Lua Balsâmica: Fase intermediária entre a lua cheia e o quarto minguante. 



 
 

188 
 

Verb01E: Fases da lua 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

  

 A amostra nos permite destacar que a relação intersemiótica entre as duas formas 

de linguagem acontece a partir da relação entre as microestruturas (definição verbal e 

definição imagética) e entre o lema de entrada e a microestrutura (palavra entrada e a 

definição visual).  

Considerando, inicialmente, a relação intersemiótica entre a entrada e a 

microestrutura, é importante observar a entrada verbal phases of the moon, pois ela 

estabelece uma relação específica com a definição imagética, a qual defendemos ser uma 

relação de exposição. Nossa afirmação se sustenta ao perceber que esses elementos estão 

no mesmo nível de generalidade, isto é, o nível informacional da entrada e o nível 

informacional do conjunto da definição imagética são equivalentes.  

 Não menos importante, a relação entre as microestruturas verbal e imagética é 

construída a partir da exemplificação. Com maior esforço interpretativo, é possível 

evidenciar que o texto da definição verbal apresenta aspectos bem mais gerais do que a 

definição imagética, fato que nos permite verificar que a linguagem verbal possui 

informações mais gerais. Nesse caso, a informação verbal, que define as fases da lua como 

mudanças na aparência do satélite ao longo do mês, não evidencia que tipos de mudanças 

são essas, fato que é evocado apenas na definição imagética.  

 Com relação ao aspecto de adição, uma característica interna da imagem, é 

observável que cada uma das fases da lua apresentam uma etiqueta explicativa nomeando 
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o tipo de fase a qual corresponde. Por exemplo, ao mostrar a legenda new moon, new 

crescente, first quarter, seu correspondente imagético também é mostrado. Essa adição 

de uma legendagem verbal, portanto, é considerada uma forma de extensão. 

Asseguramos essa classificação ao perceber que há adição de uma informação nova, pois 

a entrada e a composição imagética não exigem esse aspecto como essencial para a 

compreensão do verbete, ela aparece como informação complementar ao propósito 

central. Essa extensão evoca uma observação importante, ela funciona como sistema de 

articulação para se chegar à outra definição, isto é, exerce função remissiva. Vejamos na 

descrição do funcionamento a seguir: 

Verb01E: Fases da lua/remissão 

 

 Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Como mostra a descrição, ao clicar na etiqueta, somos encaminhados, por meio 

da remissão, para a definição do que antes era extensão, mas que passa a ser uma nova 

entrada com definição verbal e com o recurso sonoro para que se possa conhecer a 

pronúncia dessa nova entrada. 

 Observando esses três casos, o primeiro é revelado com o mesmo nível 

informacional, o segundo apresenta certa discrepância e o terceiro funciona perfeitamente 

para o verbete eletrônico, por se oferecer como hipertexto para acréscimo de informação. 

 Continuando a observar esse eixo informacional, esses aspectos parecem ser 

notórios na amostra glassware (vidraria). O verbete traz a definição de vidraria como 

“recipiente para beber; alguns são usados para medir o volume para cozinhar”. Ela 
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desponta do campo temático Food & Kitchen (comida e cozinha) e da entrada Kitchen 

(cozinha).  

 No eixo imagético, a definição apresenta uma sequência de taças, copos, caneca e 

outros recipientes. Ao longo das representações, na amostra a seguir, cada uma das 

imagens aparece nomeada como: Champagne flute (Taça de champanhe), sparkling wine 

glass (Taça de vinho), cocktail glass (taça para coquetel), old-fashined glass (copo de 

vidro). Na parte inferior, temos water goblet (taça de água), hiighball glass (copo), beer 

mug (caneca de cerveja), small decanter (decantador pequeno) e decanter (decantador). 

 

Verb02E: vidraria  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 

  É importante considera a existência da relação de generalidade entre a linguagem 

verbal e a linguagem visual. Sendo assim, a entrada glassware cumpre relação de 

exposição com a definição imagética, autorizando a compreensão de que a entrada e a 

definição imagética estão no mesmo nível de generalidade. Quando dizemos isso, 

queremos crer que essa relação apresenta o mesmo nível de generalidade. 

 Discutindo a visão informacional entre as definições verbo-imagéticas. O recorte 

mostra que há exemplificação, posto que o texto da definição verbal deixa evidente 

aspectos mais gerais do que a definição imagética. Fato este que nos permite afirmar que, 

ao definir glassware como recipiente para beber e usado para medir, não há clareza quanto 
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a variedade da vidraria apresentada na definição imagética, que especifica alguns dos seus 

muitos tipos.  

 Entendendo esses aspectos relacionais, cabe levantar o terceiro ângulo a ser 

observado. A amostra representada a seguir mostra que a definição vem sempre 

acompanhada de uma legenda explicativa, nomeando os tipos de vidrarias que foram 

apresentados, tais como: Champagne flute, cocktail glass, beer mug, entre outros. Esse 

tipo de estruturação é classificado de extensão, pois as unidades verbais que etiquetam 

as imagens exercem função de adição de uma informação nova, que é a de nomear a 

imagem, fato que talvez não seja tão necessário para a definição do verbete. Essa extensão 

também se destaca por exercer uma função não esperada, conforme podemos observar a 

evidente função remissiva. 

Verb02E: vidraria/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Baseado no esquema apresentado, o lexema beer mug, ao ser acessado por meio 

de um clique, transforma-se em uma nova entrada por meio da função remissiva. Logo, o 

verbete beer mug apresenta uma definição verbal própria e recurso sonoro para o 

reconhecimento da sua pronúncia.  

 Essa remissão parece positiva, pois além de adicionar informação nova, 

encaminha rapidamente o consulente à nova entrada solicitada. Positivo também assume 

a relação palavra entrada e definição, por apresentar nível informacional equivalente. 

Entretanto, a definição não parece colaborar para compreensão geral do verbete. 
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 Esses mesmos aspectos vamos verificar na amostra leaf margin (margem da folha) 

[definição: as bordas das folhas variam acentuadamente, dependendo da forma e 

profundidade de seus recortes], integrante do campo temático plants & gardening (plantas 

e jardins), do subcampo temático plants (plantas) e da entrada leaf (folha). 

Como aponta a amostra a seguir, a definição imagética apresenta seis tipos de 

folhas com diferentes bordas, responsáveis por marcar a peculiaridade do tipo de 

vegetação. Essas folhas estão dispostas na horizontal com a denominação verbal de cada 

folha. O que se pode ver é que elas estão organizadas em sequência a partir dos seguintes 

elementos: dentate (dentado), doubly dentate (duplamente dentado), crenate (crenada), 

ciliante (ciliar), entire (inteira) e lombate (lombar). 

 

Verb03E: Bordas das folhas 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 

 Podemos verificar a existência de relações verbo-imagéticas do verbete. Na 

amostra acima, a entrada leaf margin estabelece uma relação particular com a 

microestrutura imagética. Podemos dizer que ela constrói relação de exposição, pois 

apresentam o mesmo nível de generalidade no nível informacional. Nesse sentido, ao 

consultar o verbete e observar a entrada, é fácil perceber que a imagem está diretamente 

relacionada ao que é proposto na macroestrutura (entrada).  

 A amostra demonstra, ainda, a categoria de exemplificação, em razão de ser 

possível observar que a definição verbal da entrada apresenta elementos mais gerais do 

que as folhas, já que são especificadas com maior riqueza de detalhes. Desse modo, ao 
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explicar na definição verbal que as bordas das folhas variam acentuadamente, esse fato 

não conduz uma especificação dos tipos dessas bordas, aspecto apresentado na definição 

imagética.  

 Concordando com as visões anteriores, leaf margin também possui extensão. 

Como vimos, diz respeito a uma etiqueta de legendagem para cada uma das folhas da 

microestrutura imagética. Essa etiqueta recebe o nome de extensão, por adicionar uma 

informação nova ao verbete/a microestrutura. Queremos dizer que a especificidade da 

legenda para cada folha não parece ser algo de essencial para a compreensão do verbete, 

mas sim o acréscimo de informações, uma vez que a extensão promove outros 

desdobramentos, conforme podemos observar na amostra a seguir: 

 

Verb03E: Bordas das folhas/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

  

 Notadamente, percebemos que a extensão das folhas, além de ter função de 

legenda, exerce função remissiva, tendo em vista que, ao clicar em um elemento da 

extensão, o consulente é encaminhado para um novo verbete, com uma nova definição 

verbal e com recurso sonoro para compreensão da pronúncia. 

 Concordamos com os exemplos anteriores de que a amostra apresenta 

peculiaridades positivas, como a relação construída a partida da entrada na relação com a 

definição e quanto a extensão com função remissiva. Entretanto a existente de 

informações não equivalente, pode prejudicar na construção do sentido do verbete. 
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Usando estratégia semelhante a essa constatação, amostra Origin and Evolution 

of species (origem e evolução das espécies) [definição: Desde sua formação há cerca de 

4,6 bilhões de anos, a Terra testemunhou a gênese dos continentes e dos oceanos e o 

surgimento de animais e vegetação], integrada ao campo temático animal kingdom (reino 

animal), no subcampo temático evolutions of life (evolução da vida).  

 Como podemos observar na amostra descrita a seguir, a definição imagética 

apresenta, das várias fases do processo evolutivo e da origem do planeta, três processos 

específicos. Nesse caso, o lexicógrafo oferece a seguinte sucessão Cretaceous (Cretáceo), 

Tertiary (Terciário) e Quaternary (Quaternário).  

Verb04E: Evolução das espécies  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Focalizando os aspectos intersemióticos da amostra, um destaca para o nível de 

informacional da relação entre a entrada e a definição imagética, compreendemos que a 

entrada, cuja tradução é sobre a origem e evolução das espécies, possui o mesmo nível de 

generalidade dos períodos Cretáceo, Terciário e Quaternário. Em um olhar acurado, ao 

visualizar a entrada o consulente observará que a definição está direcionada para o 

processo evolutivo. 

 Com relação à microestrutura, as duas formas de linguagens apresentadas podem 

ser classificadas como exemplificação, devido à definição verbal enfocar aspectos 

informacionais mais gerais do que a definição imagética. Logo, ao mostrar a definição 
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verbal apenas como processo de formação há cerca de bilhões de anos, não destaca a 

especificidade dos períodos apresentados na microestrutura imagética.  

 Por fim, um último aspecto a ser examinado na amostra Verb04E é o acréscimo 

de uma informação nova na definição imagética. Podemos claramente perceber que quase 

todas as imagens são nomeadas com legendas que ajudam o consulente a compreender 

partes e elementos que as constituem. Esse fato evidenciado é classificado como 

extensão, que exerce, ainda, função de remissão, segundo amostra abaixo: 

  

Verb04E: Evolução das espécies  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 A amostra revela que ao clicar em algum elemento da classificação extensão, o 

dicionário encaminha o consulente para um novo verbete. Desse modo, com a remissão, 

a unidade de extensão Quaternary se transforma em uma nova entrada, que traz nova 

possibilidade de remissão verbal e recurso sonoro da sua pronúncia.  

 Essa possibilidade de remissão interna a partir de extensão só é possível pela 

existência do hipertexto, característica importante no verbete eletrônico. Quanto ao nível 

de informatividade, acreditamos que se estivessem niveladas com equivalência, a 

produção do sentido seria mais satisfatória. 

Essa evidência também estrutura a amostra offshore drilling (perfuração no mar 

ou em alto mar)[definição: existem vários tipos de instalações subaquáticas de perfuração 

de petróleo; o uso depende da localização do depósito e da profundidade da água], que 
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pertencente ao campo temático energy (energia), ao subcampo temático geothermal and 

fossil energy (energia geotérmica e fóssil) e a entrada oil (óleo).  

 Levando em conta a definição imagética, por sua vez, a definição apresenta um 

agrupamento de equipamentos/instrumentos/aparelhos utilizados para a execução da 

perfuração de poços de petróleo no mar. Entretanto a figura não deixa evidente se são 

apenas esses os aparelhos ou se são alguns dos tipos de equipamentos para esse tipo de 

atividade. Vejamos na amostra a seguir:  

 

Verb05PC: Perfuração do mar 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Com base na amostra e no parágrafo anteriormente mencionado, podemos inferir 

que há a relação de exemplificação entre a microestrutura verbo-imagética. Uma vez que 

a definição verbal apresenta aspectos informacionais mais gerais com relação às imagens. 

Isso implica dizer que um consulente não especializado na área do petróleo, para 

exemplificar esse caso, não vai poder afirmar se os equipamentos apresentados na 

definição imagética são os únicos ou se há outros usados para tais fins. Logo, é pertinente 

destacar que ocorre exemplificação, com base no entendimento de que a linguagem verbal 

da definição é mais geral do que a linguagem imagética. 

 Levando em conta a exposição, a entrada offshore drilling aparentemente 

apresenta o mesmo nível de generalidade da microestrutura imagética. Na relação 

intersemiótica ocorre informatividade em equivalência entre os elementos destacados.  
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 No caso da extensão, aspecto que tem sido recorrente na relação interna da 

microestrutura imagética dos verbete, foi possível notar que as imagens alocadas à 

definição apresentam as seguintes etiquetas: fixed platform (plataforma fixa), drill ship 

(navio de perfuração), semisubmersible plataform (plataforma semi submersível), 

emergency support vessel (navio de apoio de emergência), pier (pier/cais) e jack-up 

platform (plataforma auto elevável), conforme expomos na amostra a seguir: 

 

Verb05PC: Perfuração do mar/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 

 

 Não parece mais surpresa a recorrência da extensão como elemento de remissão. 

Isso é evidente pelo fato de o dicionarista ter programado todas as legendas com função 

hipertextual, promovendo o processo remissivo mais eficiente. Acreditamos, também, 

que a informatividade deveria promover mais eficiência, mas níveis de desigualdade não 

parecem favoráveis para o verbete.  

Um outro exemplo de organização interna, que distingue-se entre os apresentados, 

é o verbete hose (meia)[definição: vestuário de vários tecidos elásticos usados para cobrir 
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o pé e a perna; cada par de meia tem um nome diferente, dependendo do seu 

comprimento], que é parte da subentrada women’s clothing (roupas femininas), da entrada 

Clothing (roupas) e do campo temático clothing and articles (roupas e artigos).  

 Levando em consideração a imagem, a amostra apresenta uma cadeia de quatro 

meias distintas entre si. Cada modelo de meia, na amostra Ver06E, traz uma denominação 

diferente, a começar por knee-high sock (meia três quartos), sock (meia cano alto), anklet 

(meia) e, por fim, short sock (meia cano curto). 

 

Verb06E: meias 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com  

 

 Construímos a evidência de que, na contramão das amostras anteriores, há duas 

formas de exposição. Este fato monta o primeiro verbete com níveis de igualdade 

informacional adequados, isto é, nos fazendo crer que estão no mesmo nível de 

generalidade. Em um primeiro momento, a exposição ocorre com relação à entrada hole 

e à disposição das meias na microestrutura imagética. Em segunda, a exposição organiza-

se sobre a relação entre as linguagens da definição, pois ao afirmar que meia é um tipo de 

vestuário com nomes diferentes e para cobrir os pés e as pernas, expõe o mesmo nível de 

generalidade da parte imagética.  

 Uma outra afirmação que fazemos é a respeito da presença da extensão. Como já 

apresentamos, as imagens da microestrutura possuem etiquetas de legendagem. São essas 

etiquetas, portanto, que exercem a função de exposição, uma vez que esse recurso é 

escalado para adicionar uma informação nova à definição e, consequentemente, 
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encaminhando a um novo verbete. Podemos avaliar como acréscimo, pois são dados 

considerados dispensáveis para a compreensão do verbete. Assim como nas demais 

amostras, a extensão oferece a função remissiva, conforme exposto a seguir: 

 

Verb06E: meias/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com  

 

 A esquematização acima nos permite explicar que, ao clicar em uma das 

extensões, por exemplo, short sock, o consulente é encaminhado, por processo de 

remissão, a um novo verbete que possui a mesma denominação do lexema em questão. A 

partir dessa alteração, a entrada carrega as mesmas características de um verbete comum, 

tal como a sua definição verbal. Entretanto podemos evidenciar a presença do recurso 

sonoro, mecanismo usado para possibilitar a compreensão da pronúncia da entrada.  

 Seguindo o procedimento apresentado, a amostra Verb07E, que representa a 

entrada newspaper, cuja definição remonta à seguinte microestrutura verbal: “publicação 

geralmente diária cujo objetivo principal é relatar e comentar as últimas notícias da 

sociedade, política, artes, esportes e outras áreas de interesse”. Cabe informar que 

Newspaper é entrada parte do campo temático communications (comunicações) e do 

subcampo temático communications (comunicações). 
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 Como mostra o eixo da organização da imagem, há várias seções que compõem o 

jornal, são elas: sports (esportes), Money & Business (negócios), Arts & Leisure (arte e 

lazer), International (internacional) e outros. A imagem apresentada a seguir ajuda a 

exemplificar essa organização, além de apresentar outros aspectos: 

 

Verb07E: Jornal 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

  Em Verb07E há relações intersemióticas dupla de exposição. Na primeira, a 

entrada newspaper e a definição imagética estão no mesmo nível de generalidade, posto 

que a imagem corresponde ao que propõe a entrada. Na segunda, há exposição devido à 

microestrutura verbal possuir o mesmo nível de detalhamento informacional da 

microestrutura imagética. Logo, as definições estão no mesmo nível de generalidade.  

 É importante notar, ainda, numa perspectiva que tem sido comum entre as 

amostras analisadas, a existência da extensão. A amostra apresentada a seguir nos ajudará 

a compreender o funcionamento particular nesta pesquisa. 
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Verb07E: Jornal/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

No caso dessa amostra, há destaque das partes da microestrutura imagética, por 

meio do metadiscurso visual – as linhas em vermelho – e a extensão, para indicar e 

explicar o que são cada uma das partes de um jornal. Acrescentemos à extensão a função 

de remissão, aspecto que é evidenciado ao clicar, por exemplo, em deck, hiperlink que 

encaminha o consulente a um novo verbete, com o mesmo lexema. A nova entrada, possui 

uma definição verbal e a possibilidade de audição da pronúncia do verbete.  

 Uma nova entra mostra o verbete laboratory equipment (equipamentos de 

laboratório), cuja entrada é chemistry (química) e o campo temático é science (ciência). 

Como parte da microestrutura temos a seguinte definição: “Estes materiais são altamente 

variados: instrumentos de medição, vários recipientes, fontes de calor, materiais de 

experimentação e hardware de montagem”.  

 A amostra a seguir mostra, quanto a organização da microestrutura que representa 

a definição na perspectiva imagética, percebemos que há uma sequência de cinco 

materiais comuns usados na área da química. Cada uma das imagens destaca um modelo 

de instrumento para fins específicos dentro da área. Os objetos estão ordenados na 

seguinte sequência: Erlenmeyer (Erlenmeyer), beaker (béquer), round-bottom flask 

(balão de fundo redondo), wash bottle (pisseta) e bottle (garrafa).  
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Verb08E: equipamentos de laboratório 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Em Verb08E, podemos observar duas formas intersemióticas de exposição. Com 

relação à entrada laboratoy equipment e à definição imagética, podemos classificar que 

as duas informações estão no mesmo nível de generalidade informacional, visto que a 

entrada identifica a definição imagética de forma clara e objetiva. Seguindo este mesmo 

raciocínio, mas no que diz respeito às definições, percebemos que tanto a microestrutura 

verbal como a imagética estão no mesmo nível de generalidade, pois ao afirmar que 

equipamentos de laboratórios são instrumentos altamente variados e ao citar suas 

peculiaridades, a definição se relaciona diretamente com a microestrutura imagética, 

posto que ela representa exatamente essa variedade. 

 Podemos observar que, em Verb08E, há interação verbo-imagética é a extensão. 

Na amostra, a microestrutura imagética apresenta uma sequência de equipamentos 

dispostos na horizontal, seguida de legenda para identificação de cada elemento da 

imagem. Chamamos de extensão pelo fato dela exercerem função de acréscimo de 

informação nova à imagem. Para ilustrar, a amostra apresentada a seguir procura 

sistematizar essa constatação. 
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Verb08E: equipamentos de laboratório/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Esse recorte destaca o processo de extensão a partir de esquematizações de setas. 

Elas indicam que a extensão da microestrutura imagética exerce, além da atividade de 

adição, função de remissão para um novo verbete. Desse modo, ao clicar na entrada 

Erlenmeyer flask, o consulente é encaminhado via link para o verbete. A nova entrada, 

portanto, sugere microestrutura verbal e botão de acesso para compreensão da pronúncia 

do verbete.  

 Em Verb09E, ainda entre as quinze amostra, identificada como map projections 

(projeção de mapa), integrante do campo temático Earth (terra), da entrada geography 

(geografia) e da subentrada cartography (cartografia), traz a seguinte definição verbal: 

“representações da superfície da terra em projeção”. 

 Dentre as semioses, a organização imagética ressalta quatro representações da 

terra em projeções diferenciadas. Primeiramente destaca-se a imagem apresentada na 

projeção cônica de um hemisfério; ao seu lado a projeção cilíndrica; na parte inferior, do 

lado esquerdo, a projeção plana; ao seu lado, a projeção interrompida. Esse conjunto de 

imagens apresenta a sequência conic projection (projeção cônica), cylindrical projection 

(projeção cilíndrica), plane projection (projeção plana) e, por fim, interrupted projection 

(projeção interrompida), como podemos observar na imagem a seguir: 
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Verb09E: projeção da terra 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 

 Destacamos, na amostra, que há duas classificações em modo de exposição. Na 

primeira, o lema map projection possui o mesmo nível de generalidade da microestrutura 

imagética. Ao indicar projeção de mapas, a definição imagética garante igualdade de 

significação, expondo exatamente as formas de projeção. Na segunda, a exposição 

aparece pela generalidade na relação entre as microestruturas, pois sua contrapartida 

imagética traz o mesmo significado a partir de representações em imagem. 

 É preciso demarcar, pois, que a amostra apresenta extensão. Verb09E explora 

quatro formas de extensão. Na amostra a seguir veremos como isso acontece a partir da 

indicação de interrupted projection, que se destaca como elemento de extensão. Podemos 

perceber, inclusive, que esse lema exerce outra função para além de nomear a imagem. É 

possível observar que a projeção interrompida também cumpre função de remissão, 

encaminhando o consulente para um novo verbete que carrega o mesmo lexema.  
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Verb09E: equipamentos de laboratório/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

  Ainda falando sobre microestrutura, mas dessa vem em outra amostra, temos a 

indicação de incandescent lamp (lâmpada incandescente), pertencente ao campo temático 

house (casa), à entrada electricity (eletricidade) e a subentrada linghting (eletricidade). O 

verbete traz a seguinte definição verbal: “lâmpada na qual um filamento aquecido por 

uma corrente elétrica produz raios de luz”. 

 

Verb10E: lâmpada  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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Colocando a realidade imagética em pauta, a figura que exerce mais destaca é a 

da lâmpada, por ser elemento maior e mais expressivo. Paralelo a ela, do seu lado direito, 

aparecem alguns poucos elementos internos e externos da sua composição. A imagem 

está distribuída a partir as seguintes indicações: incandescent lamp (lâmpada 

incandescente), dividida em bulb (bulbo), bayonet base (base de baioneta) e screw base 

(base de parafuso). 

A amostra acima traz modos diferenciados de organização do verbete. Apresenta 

uma exposição, uma exemplificação e uma extensão. No primeiro caso, temos a 

exposição. Esse processo acontece a partir da relação entre a entrada do verbete e a 

definição imagética. Assim, ao indicar na entrada lâmpada incandescente, a definição 

imagética apresenta os elementos informacionalmente correspondentes, essa atitude nos 

faz considerar que elas estão no mesmo nível de generalidade.  

 Com relação à microestrutura, o elemento verbal parece ser mais geral que os 

elementos imagéticos, pois, ao definir a lâmpada como um filamento aquecido por uma 

corrente elétrica que produz raios de luz, não há exemplificação dos elementos detalhados 

mostrados na definição imagética, tais como bulb, bayonet base e screw base. Desse 

modo, podemos afirmar que essa diferenciação é chamada de exemplificação, posto que 

o texto possui carga informacional mais geral que a imagem. 

 Queremos pensar, ainda, que há um mecanismo de acréscimo de informações 

novas à definição imagética. Consideramos que as legendas indicadas na imagem 

exercem função de extensão, conforme destacados na amostra a seguir: 

 

Verb10E: lâmpada/remissão 
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Fonte: visualdictionaryonline.com 

 A título de destaca sobre a amostra, além de exercer função de remissão, cada 

legenda, agora chamada de extensão, podemos constatar que ela desempenha atividade 

remissiva. Isso porque, ao clicar em screw base, o consulente será encaminhado, via 

processo de remissão, para um novo verbete.  

 Seguindo essa visão organizacional, temos o verbete antilock braking system 

(sistema de travagem antibloqueio, mais conhecidos no Brasil como freios ABS), verbete 

parte do campo temático Transport & machinery (transporte e maquinaria), do subcampo 

temático Road Transport (transporte rodoviário) e da entrada brakes (freios). A definição 

verbal do verbete é: “Dispositivo eletrônico que controla a pressão hidráulica no circuito 

de frenagem para impedir que as rodas travem.” 

 No cerne da organização imagética, a definição apresenta o sistema de frenagem 

chamado ABS. É possível observar esse sistema a partir da imagem de um carro em 

formato de sombra que ilustra como funciona exatamente o sistema eletrônico de freios. 

 

Verb11E: freios ABS  

  

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 A primeira característica a ser observada são as duas formas de exposição. A 

primeira centra-se na relação entre o lema do verbete e a definição imagética. Nesse 

contexto, podemos dizer a entrada antilock braking system possui o mesmo nível de 
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generalidade que o seu correspondente imagético. A segunda, por seu lado, está centrada 

na relação entre as microestruturas. Ao indicar na definição verbal que ABS trata-se de 

um dispositivo eletrônico, a sua contrapartida imagética traz exatamente o mesmo 

significado informacional da representação visual. Por isso, dizemos que estão no mesmo 

nível de generalidade. 

 Temos, ainda, a extensão. Essa categoria aparece sustentada a partir da 

legendagem (por metadiscurso [em linhas vermelhas]) de cada uma das partes do sistema 

de frenagem ABS. Desse modo, classificamos como extensão, por perceber que essas 

legendas aparecem como elemento adicional do verbete, conforme indicamos na amostra 

Verb11E. 

   

Verb11E: freios ABS/remissão  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Parece evidente que, além da extensão exercer papel de adição de informação 

nova, ela desempenha atividade de remissão, encaminhando o consulente a uma nova 

definição. Essa definição, que possui o mesmo lema da extensão, aparece seguido de uma 

microestrutura verbal e com a possibilidade de audição da pronúncia. 

 A mesmas funções aludidas podem ser observadas em Verb12E, cujo verbete 

pistol (pistola), inscrito no campo temático Society (sociedade) e no subcampo temático 

weapons (armas), carrega a seguinte definição verbal: “pistola curta que é segurada com 

a mão; ela é carregada com um pente (carregador) que é colocado dentro da coronha”. 
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 Por sua vez, as formulações da microestrutura imagética realçam elementos que 

compõem o verbete pistol em sinergia com a definição verbal. Em Verb12E, percebemos 

que existe a representação da própria pistola e de outros elementos que indicam partes e 

o funcionamento da pistola, tais como os termos magazine (pode ser traduzido como 

pente ou carregador) e o cartridge (cartucho). 

  

Verb12E: arma 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 O que está em jogo na amostra Verb12E, em primeiro lugar, são duas formas de 

exposição. Uma está entre o lema e a definição imagética, no lema pistol há 

correspondência informacional ao que se propõe a paisagem imagética. Em análise, 

podemos indicar que os elementos estão no mesmo nível de generalidade. Posteriormente, 

a outra exposição situa-se na relação construída entre as microestruturas verbal e a 

imagética. Interessa saber, pois, que ao indicar a pistola como um tipo de arma curta e 

carregada com um pente dentro da coronha, o seu correspondente visual é exatamente 

igual. Logo, voltamos a mencionar que as semioses da definição apresentam o mesmo 

nível de generalidade.  

 A rigor, a extensão tem figurado como mecanismo mais recorrente e evidente. 

Em Verb12E, essa categoria se realiza a partir da adição de um elemento novo à imagem. 

Com clareza, as indicações das partes que compõem a pistola são classificadas como 

extensão, conforme notamos nas indicações: 
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Verb12E: arma/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 O que há em evidência, nesse plano multimodal, é que a extensão funciona como 

elemento de remissão para um novo verbete, além do seu funcionamento recorrente como 

remissão. Há, aqui, ao clicar na extensão, o encaminhado da consulta para o verbete que 

possui o mesmo lema da extensão.  

Para avançar, em Verb13E, outra amostra, destaca-se Boxer (pugilista ou 

boxeador), lema parte do campo temático sports & games (esportes e jogos), do subcampo 

combate sports (esportes de combate) e da entrada boxing (boxe). A definição verbal 

desse lema é fixada como: “Atleta que pratica boxe; boxeadores são classificados em 

categorias de peso.” 

Em detalhamento preliminar sobre a composição imagética, na ocasião, há um 

pugilista equipado com material específico do boxe. Notamos, ao lado do esportista, 

equipamentos indispensáveis para a prática em foco. Percebemos que a imagem pugilista 

apresenta maior realce, em contraparte com os equipamentos em destaque. Tanto 

pugilista como os materiais apresentam definições específicas que se desdobram em 

novos verbetes, cujas definições podem ser visualizadas a partir de remissões. Essa 

atividade remissiva de Verb13E pode ser observada a partir das seguintes extensões: 

boxing gloves (luvas de boxe), mouthpiece (protetor bucal), bandage (bandagem) e 

protective cup (protetor). 
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Verb13E: Boxe 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Em análise preliminar, podemos observar que as relações verbo-imagéticas 

acontecem a partir de três categorias: a exposição, a exemplificação e a extensão. Com 

relação à primeira, evidenciamos que a exposição se estabelece entre a definição 

imagética e o lema de entrada, pois, segundo a amostra, o lema boxer possui o mesmo 

nível de generalidade da microestrutura.  

 Em segundo momento, na relação que se constrói entre a definição verbal e 

imagética, conseguimos notar que, ao enunciar na microestrutura verbal que boxeador é 

o atleta que pratica boxe, o texto parece ser bem mais geral que a imagem, pois a 

microestrutura imagética dispõe de maior detalhamento informacional do boxeador e dos 

seus equipamentos desportistas. Nesse contexto, classificamos essa relação como sendo 

de exemplificação, que ocorre quando o nível do texto verbal é mais geral que o da 

imagem. 

 Por fim, a relação de extensão é construída por meio da adição de elementos novos 

à microestrutura imagética. Como está em evidência na amostra a seguir, quando o 

boxeador e os seus equipamentos de treino estão nomeados com etiquetas indicando o 

que cada elemento imagético representa verbalmente. Essa estratégia de adição na 

amostra não parece ser algo de extrema relevância para o verbete, visto que a sua entrada 

e a definição não ressaltam esse detalhamento.  
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Veb13E: Boxe/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 No âmbito dessa amostra, destacamos que, além de funcionar como elemento 

adicional de informação nova, há claramente a possibilidade de execução da função de 

remissão para um novo verbete. Isto é, ao clicar em boxing trunks, o consulete é 

encaminhado para a entrada que possui esse mesmo lexema. 

 Avançando nessas análises, mas em um entendimento diferente dos vários itens 

verificados, a amostra Verb14E apresenta duas formas de exemplificação e uma extensão. 

Na primeira, há exemplificação, porque o lema museum se estabelece como elemento 

mais geral do que a microestrutura imagética, pois a terminologia museu corresponde a 

uma instituição que preserva, abriga, expõe, analisa e procura objetos artisticamente 

valiosos, enquanto a composição imagética coincide apenas com um, dos muitos objetos 

possíveis de serem abrigados pela instituição. Acreditamos que o mais adequado seria a 

reprodução da fachada ou da parte interna do museu. 

 Essa discussão também pode ser travada na relação entre a microestrutura verbal 

e imagética. Enquanto a definição apresenta museu como lugar onde as obras são 

armazenadas e exibidas, a sua contraparte imagética apresenta apenas um quadro e o 

autoguia. Essas proposições nos permitem o enquadramento da exemplificação, 

porquanto o texto verbal é mais geral do que a imagem.  
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 Em sequência, constatamos a presença da adição de informações novas no 

verbete. Decidimos entender que as legendas distribuídas na imagem não são elementos 

essenciais para a compreensão do verbete, pois esses elementos somatizam dados novos 

para a composição visual. Com isso, classificamos Verb14E de extensão. 

 

Verb14E: museu 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 A extensão, na amostra acima, não exerce apenas função de adição de informação 

nova. Notamos que ela cumpre função remissiva, posto que, ao consulente acessar alguma 

legenda da imagem, imediatamente é encaminhado para um novo verbete, cujo lema é o 

mesmo lexema da extensão, consoante detalhamos seguir: 

Verb14E: museu/remissão 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

Exemplificação: 
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que a imagem 
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 Desse modo, o novo verbete, cuja entrada possui o mesmo lexema da extensão, 

apresenta uma definição, aspecto natural de uma macroestrutura e acesso ao seu 

correspondente sonoro.  

Por sua vez, a última amostra dessa sequência, Verb15E, apresenta o verbete 

principal veins and arteries (principais veias e artérias). Categorizado dentro do processo 

simbólico, ele é parte do campo temático human being (ser humano), do subcampo 

temático anatomy (anatomia) e da entrada blood circulation (circulação sanguínea). A 

definição verbal do verbete pode ser entendida como: “as artérias distribuem o sangue 

oxigenado por todo o corpo, enquanto as veias levam sangue desoxigenado para o 

coração. As artérias e veias pulmonares funcionam de maneira diferente.” 

 A definição imagética apresenta exatamente as veias e artérias do corpo humano. 

Nela podemos verificar que há o realce do sistema circulatório em azul e em vermelho, 

marcando ora sangue venoso, ora arterial, respectivamente: 

 

Verb15E: sistema circulatório 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 O lema de entrada explica que a definição deve tratar das principais veias e 

artérias. Como resultado, a definição imagética, apresenta exatamente esse tipo de 

composição. Isso nos deixa evidenciar que a entrada e a definição estão no mesmo nível 

de generalidade, sendo classificadas como exposição.  

 Por sua vez, a definição verbal apresenta aspectos relacionados ao funcionamento 

das veias e das artérias, enquanto a definição imagética apresenta o detalhamento das 

verias e das artérias. Aparentemente, nos parece complexo classificar essa relação, uma 

Exposição 

Extensão 
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vez que há uma tensão na composição dessa amostra. Queremos dizer que, de um lado, a 

entrada indica as principais veias e artérias; a definição verbal, por outro lado, apresenta 

aspectos sobre o funcionamento dos vasos sanguíneos, por sua vez, a microestrutura 

imagética mostra um realce dos principais vasos. Assim, a microestrutura verbal parece 

não apresentar uma definição apropriada para o verbete em discussão.  

 Entretanto a amostra dispõe de legendas indicando cada uma das veias e artérias 

do corpo humano. Como sabemos, essa estratégia nos permite classifica-la como 

extensão, em virtude dessa legenda figurar como elemento adicional à imagem, conforme 

é possível observar a seguir: 

 

Verb15E: sistema circulatório 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 A amostra deixa evidente que, além da função de adicionar informação nova, a 

extensão funciona como processo de remissão, pois ao acessar algumas das extensões, o 

consulente é encaminhado para um novo verbete. Essa nova entrada possui o mesmo lema 

da extensão e ainda acrescenta uma definição e um correspondente sonoro para audição 

da pronúncia do verbete. 

Como podemos ver, no percurso analítico desenvolvido, a multimodalidade 

emitiu uma série de peculiaridades substancias que deveriam ser consideradas pelo 

lexicógrafo na organização do verbete. Para entender, exatamente, quais foram as 

vantagens e desvantagem dessa categoria, sintetizamos, no próximo tópico, alguns de 

nossos achados. 

Processo de remissão 

 

Extensão 
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4.2.1 Síntese 

 

Nesta seção, centramos nossa atenção à microestrutura do verbete e às 

peculiaridades da sua composição visual, especificamente, acerca da relação verbo-

imagética de Martinec e Salway. Essa relação objetivou identificar o nível informacional 

que emerge da definição do verbete. A partir do caminho percorrido, sintetizamos os 

seguintes achados e compreensões.  

Em geral, as amostras discutidas nos fazem crer que o lexicógrafo organiza, 

semioticamente, o verbete priorizando componente imagético, promovendo, em muitos 

casos, certa desigualdade entre os elementos da microestrutura.  

É possível afirmar que, na relação construída entre os lemas e as definições 

imagéticas, o lexicógrafo prioriza a relação lógico-semântica de elaboração a partir da 

exposição. Isso implica dizer que, em todas as quinze (15) amostras investigadas, o lema 

e a definição imagética encontram-se no mesmo nível informacional de generalidade. 

Consideramos, portanto, que este aspecto é positivo, pois nenhuma semiose oferece mais 

informação que a outra, fato que implica considerar que a relação de coerência parece 

adequada para a compreensão dos sentidos do verbete.  

 Constatamos, inclusive, que, na investigação visual da microestrutura, há uma 

série de divergências que podem confundir o consulente. Essa confirmação encontra-se 

embasada nos seguintes achados: das quinze (15) amostras submetidas à análise, seis (06) 

mantêm-se em nível de exposição. Esse resultado é preocupante, pois, mesmo que isso 

mostre que os elementos estão no mesmo nível de generalidade, e por tenhamos defendido 

a ideia de que eles promovem a produção dos sentidos em um mesmo nível de 

compreensão, consideramos a recorrência de seis (06) verbetes muito baixa.  Atentemos, 

para refletir, que, na subtração, as demais amostras estão em nível de desigualdade.  

Ilustremos, então, a exemplificação. Decorre, dessa categoria, oito (08) amostras 

que julgamos ser problemáticas à composição da microestrutura. Na ocasião, a associação 

entre as microestruturas ressalta que definição verbal é mais geral que a definição 

imagética. Indicamos, portanto, que a microestrutura em exemplificação não nos parece 

um aspecto positivo, pois a linguagem imagética deve manter o mesmo nível 

informacional de igualdade para a compreensão do verbete. Além do mais, as definições 

verbais possuem níveis informacionais muito amplos e, em muitos casos, traçam questões 

muito distantes de uma definição propriamente dita, direcionando-se mais para o 

funcionamento da entrada e não sobre o que ela realmente é. 
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 Resgatando, por sua vez, a extensão, é importante classificá-la como aspecto 

altamente positivo, pois é uma atividade recorrente em todas as quinze (15) amostras em 

discussão. Nos verbetes apresentados, é possível reconhecer com clareza que essa 

categoria está representada a partir da indicação das legendas. A extensão, na sua gênese, 

já exerce função de adição de uma informação nova na composição visual, mas, para além 

da função de adição, podemos verificar que a extensão exerce a importante função de 

remissão, responsável por encaminhar o consulente a um novo verbete, conforme 

sintetizamos no diagrama a seguir. 

 

 

Diagrama 15: Nova relação de Expansão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Martinec & Salway (2005) 

 

  

Acreditamos que essas remissões acontecem, com mais agilidade e 

funcionalidade, porque dicionários eletrônicos possibilitam a existência de hipertexto e 

hipermídias. Tais aspectos figuram como essências para o acesso rápido e claro do que se 

pretende consultar. 

Deixando de lado a já aludida pouca clareza da expansão, importa destacar que, 

na reflexão sobre essa categoria, há uma essencial descrição de uma classificação 

informacional de verbetes ilustrados. A informacionalidade/informatividade, elemento 

mais avaliado, exige, em muitos casos, entender questões de situacionalidade (situação 

comunicativa), o que nos permite ressaltar a necessidade de se acrescentar, à categoria 

expansão, um indicador mais contextual. Por isso, sugerimos a pragmática, 

principalmente sobre os aspectos performativos, sobre ações postas em prática pelo uso 

da linguagem. Assim, a análise não dependeria somente da estrutura verbo-imagética em 
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si, mas do acréscimo da identificação de elementos contextuais, das instituições e normas 

as quais regem a organização do verbete, a situação social na qual os lexicógrafos estão 

inseridos, dentre outros aspectos indicados, por meio do contexto, que poderiam ser 

destacados.  

Nas construções iniciais dessas análises, refletimos sobre o quão importante é 

perceber o cenário visual para o domínio da lexicografia. No decorrer das investigações, 

a multimodalidade trouxe indícios positivos à organização interna do dicionário, 

revelando porções adequadas e outras nem tanto. Muitas dessas porções inadequadas não 

tiveram classificação adequada quanto a sua divergência. Para sanar tais questões, a 

próxima seção procura discutir sobre a divergência e outro aspecto informacional da 

relação verbo-imagética. 

 

 

4.3 COMPLEMENTARIDADE INTERSEMIÓTICA 

 

 Esta seção contempla nosso objetivo verificar o nível de ampliação e divergência 

da complementaridade entre imagem e texto dos verbetes ilustrados eletrônicos 

construída a partir da relação que se estabelece entre o lema de entrada e a microestrutura 

imagética no interior da definição do verbete. 

 Essa dinâmica parte da compreensão de que a ampliação busca representar a 

imagem por força da linguagem verbal ou ausência dessa linguagem. Assim, conforme 

discutido no segundo capítulo teórico e na seção de categorias de análise, o texto amplia 

a imagem quando a imagem pode representar o resultado final de um processo descrito 

no texto verbal. Por outro lado, imagem pode ampliar o texto verbal quando uma 

sequência de fatos ocorre apenas na imagem, isto é, traz informações não distribuídas de 

forma uniforme com o texto verbal. Em última caracterização, queremos destacar a 

divergência, que situa um nível de discordância na relação arquitetada entre imagem e 

linguagem verbal, ou seja, entre o que é dito no texto verbal e o que é representado no 

texto imagético.  

 Começamos essa seção de análise voltando-nos para a primeira amostra, então, a 

entrada que corresponde a phases of the moon (fases da lua), que é parte do campo 

temático Astronomy (Astronomia), da entrada Celestial bodies (Corpos celestes) e da 

subentrada Moon (Lua), cuja definição verbal corresponde a “mudança na aparência da 

lua ao longo de um mês; resultado do movimento da lua em relação ao sol, vista da terra.”  
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Em Verb01CI, a definição imagética apresenta sequências de oito fases da lua, 

com diferenças peculiares que auxiliam na especificidade de cada tipo de lua. Essa 

sequência de luas também possui legendagem com a denominação de cada uma das fases 

do satélite. São elas: new moon (lua nova), new crescente (crescente), first quarter (quarto 

crescente), waxing gibbous (lua gibosa50), full moon (lua cheia), waning gibbous (lua 

balsâmica51), last quarter (quarto minguante) e, por fim, old crescent (crescente velha).  

 

Verb01CI: Fases da lua 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Levando em conta os dados indicados na amostra Verb01CI, a primeira relação 

intersemiótica ocorre a partir do processo de ampliação. Os detalhes dessa categoria são 

revelados quando comparamos a entrada do verbete com a sua definição imagética, a 

entrada indica apenas mudança na aparência da lua, enquanto a imagem revela todas as 

fases e, amplia mais ainda, ao acrescentar legenda de cada fase. Nesse caso, podemos 

afirmar que a imagem da microestrutura amplia o texto verbal, devido à quantidade 

de informações que são reveladas no texto imagético, não havendo distribuição dessas 

informações na definição verbal. 

Considerando que a definição verbal traz apenas a ideia da mudança da lua e de 

que essa mudança é resultado do movimento do satélite em relação ao sol, a imagem, por 

                                                             
50Lua Gibosa: fase intermediária entre quarto-crescente e lua cheia 

51Lua Balsâmica: Fase intermediária entre a lua cheia e o quarto minguante. 
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sua vez, apresenta uma informação não tanto coerente com a linguagem verbal. A 

microestrutura imagética não ressalta o “movimento de mudança da lua vista da terra” e 

não apresenta o funcionamento descrito na definição verbal. Desse modo, podemos dizer 

que há certo grau de divergência entre as microestruturas.  

Como vimos, a amostra Verb01CI ressalta, claramente, duas relações verbo-

imagéticas. Uma quando a imagem amplia o texto verbal, outra em situação de 

divergência. Sugerimos que há certo grau de discrepância entre os elementos, então não 

podemos dizer que é uma divergência completa, pois os elementos das definições ainda 

estão construídos com carga informacional aproximada.  Nesse contexto investigativo, na 

amostra a seguir perseguiremos essa mesma estruturação. 

Acompanhando essa organização, a amostra Verb02CI, a qual tem como verbete 

glassware (vidraria), pertencente ao campo temático Food & Kitchen (comida e cozinha) 

e à entrada Kitchen (cozinha), possui a seguinte definição verbal: “recipiente para beber; 

alguns são usados para medir o volume para cozinhar”.  

As especificidades imagéticas, por sua vez, apresentam uma sequência de taças, 

copos, caneca e outros recipientes. Acrescentada a esse conjunto imagético, há a 

representação da denominação verbal de cada tipo de vidraria. São elas: Champagne flute 

(Taça de champanhe), sparkling wine glass (Taça de vinho), cocktail glass (taça para 

coquetel), old-fashined glass (copo de vidro). Na parte inferior, temos water goblet (taça 

de água), hiighball glass (copo), beer mug (caneca de cerveja), small decanter 

(decantador pequeno) e decanter (decantador).  

Verb02CI: vidraria 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 Ao nosso entendimento, em Verb02CI, a entrada glassware apresenta a relação 

intersemiótica de ampliação. Isto pode ser observado com base no lema do verbete em 
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conexão com a definição imagética, pois enquanto a entrada apresenta apenas o termo 

vidrarias, a microestrutura imagética acrescenta alguns dos vários tipos de vidrarias e, 

ainda, legenda para cada fase, aspecto que entender a especificação das vidrarias. Isso 

posto, podemos afirmar que a imagem amplia o texto verbal, uma vez que a 

microestrutura imagética possui quantidade maior de informações que não estão presentes 

no texto verbal. 

 Em outra relação verbo-imagética, consideramos que há processo de divergência 

na conexão entre a microestrutura verbal e a imagética. Enquanto a parte verbal exprime 

que glassware são recipientes para beber e alguns usados para cozinhar, não é exatamente 

isso que se revela na parte visual. Podemos perceber que há objetos usados como 

recipientes para beber. Entretanto, os demais objetos mostrados não são necessariamente 

para cozinhar, mas para armazenar água. É nessa observação que consideramos que há 

um grau de divergência nessa relação.  

 Como vimos, a amostra Verb02CI deixa em evidencia uma ampliação e uma 

divergência. Parece que, quando a imagem amplia o texto, há um grau baixo de 

divergência, aspecto que não parece ser tão prejudicial para o verbete. Por outro lado, a 

amostra a seguir apresenta aspectos diferenciados nessa relação.  

 Por sua vez, na amostra leaf margin (borda da folha), o lema parte do campo 

temático plants & gardening (plantas e jardins), do subcampo temático plants (plantas) e 

da entrada leaf (folha). Em Verb03CI, há uma definição verbal e outra imagética. Na parte 

verbal temos a proposta: “As bordas das folhas variam acentuadamente, dependendo da 

forma e profundidade de seus recortes”. No que tange à definição visual, as imagens das 

folhas estão dispostas em uma sequência na horizontal, definindo as suas particularidades 

no desenho da borda. A sequência é organizada a partir dos seguintes elementos: dentate 

(dentado), doubly dentate (duplamente dentado), crenate (crenada), ciliante (ciliar), 

entire (inteira) e lombate (lombar). Podemos observar na figura a seguir a entrada e as 

definições verbais e imagéticas descritas acima. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

222 
 

Verb03CI: Bordas das folhas 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Nesse caso em particular, a amostra Verb03CI apresenta duas formas de 

ampliação. Analisando a entrada e a definição imagética, a entrada indica apenas borda 

das folhas, enquanto a imagem revela tipologias diferentes de cada margem das folhas 

acrescentando, ainda, legendagem indicando cada espécie da margem. Isso posto, 

podemos afirmar que imagem amplia texto verbal. Nessa mesma linha de compreensão, 

a correlação entre a microestrutura verbal e imagética também apresenta ampliação. A 

microestrutura verbal afirma que as bordas das folham possuem diferentes formas e 

profundidade. A microestrutura imagética aparece como resultado final do processo 

descrito no texto verbal. Desse modo, destacamos que, nessa situação, o texto verbal 

amplia a imagem.  

 Nesse contexto, na informação da microestrutura, o texto verbal apresenta 

informações a mais para compreensão do sentido do verbete. Assim, a descrição verbal 

aparece como informação necessária para o resultado do texto visual. O que ocorre nesse 

caso é que a ideia de representação do mundo parte do texto verbal. Entretanto, veremos 

como os demais verbetes se saem em confronto com essas categorias. 

 Tomando como ponto de análise a amostra Verb04CI, cujo verbete é Origin and 

Evolution of species (origem e evolução das espécies), que está contido no campo 

temático animal kingdom (reino animal), no subcampo temático evolutions of life 

(evolução da vida), podemos evidenciar a existência da definição verbal e outra 

imagética. Na primeira, destaca que: “desde sua formação há cerca de 4,6 bilhões de anos, 

a Terra testemunhou a gênese dos continentes e dos oceanos e o surgimento de animais e 
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vegetação”. A definição imagética, por seu turno, apresenta, das várias fases do processo 

evolutivo e da origem do planeta, três processos específicos. Nelas constatamos os 

períodos ordenados na seguinte sucessão Cretaceous (Cretáceo), Tertiary (Terciário) e 

Quaternary (Quaternário). A figura a seguir apresenta essa organização. 

 

Verb04CI: Evolução das espécies  

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

  

 Num primeiro momento, a amostra Verb04CI apresenta ampliação. Essa situação 

acontece quando defrontamos a entrada e a definição imagética. O lema de entrada propõe 

a origem e a evolução das espécies, enquanto a definição imagética apresenta sequências 

de três fases desse processo de evolução. Assim, podemos dizer que imagem amplia 

texto verbal, uma vez que é a imagem que traz maior quantidade e sequência das 

informações no conjunto visual.  

 Num segundo momento, evidenciamos a existência da divergência na relação 

entre a definição verbal e a definição imagética. A microestrutura verbal traz informações 

sobre os anos de surgimento da terra e da gênese do planeta. Por outro lado, a parte 

imagética apresenta três dos vários períodos da evolução das espécies. Desse modo, há 

divergência, pois as microestruturas não se correspondem. 

 Nesse sentido, a amostra Verb04CI apresenta ampliação e divergência, no último 

aspecto, a divergência se dá pelo excesso de informação dispensado pelo texto verbal. 

Cabe dizer, portanto, que não se trata de uma divergência completa, mas em níveis 
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informacionais médios. Na amostra a seguir, observaremos se essas questões foram 

recorrentes.  

No caso da amostra Verb05CI, correspondente ao verbete offshore drilling 

(perfuração no mar ou em alto mar), que pertence ao campo temático energy (energia), 

ao subcampo temático geothermal and fossil energy (energia geotérmica e fóssil) e à 

entrada oil (óleo), a entrada perfuração do mar oferece uma definição verbal e outra 

imagética. Na primeira temos: “existem vários tipos de instalações subaquáticas de 

perfuração de petróleo; o uso depende da localização do depósito e da profundidade da 

água”. A parte imagética, por outro lado, apresenta um agrupamento de 

equipamentos/instrumentos utilizados para a execução da perfuração de poços de petróleo 

no mar. Entretanto a figura não deixa evidente se são apenas esses ou se são apenas alguns 

dos tipos de equipamentos para esse tipo de atividade. Vejamos na amostra a seguir:  

 

Verb05CI: Perfuração do mar 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

  

Em Verb05CI, é necessário destacar que há duas formas diferentes de ampliação. 

No primeiro caso, a ampliação acontece ao verificar a relação intersemiótica entre a 

entrada e a definição verbal. Enquanto a entrada se oferece como perfuração do mar, o 

seguimento imagético apresenta uma sequência descritiva maior dos tipos de perfuração 

a partir de diversos equipamentos. Nesse caso, destacamos que imagem amplia o texto 

verbal, expondo a maior informacionalidade na imagem. No segundo caso de ampliação, 

agora na comparação entre a microestrutura verbal e imagética, a definição verbal narra 

Ampliação: 

texto amplia 

imagem 

Ampliação: 

imagem 

amplia texto 



 
 

225 
 

a existência de tipos diferentes de instalações para perfuração do mar, enquanto a 

definição imagética apresenta exatamente o resultado do que foi descrito na parte verbal. 

A partir dessa observação, podemos dizer que texto verbal amplia a imagem.  

A amostra offshore drilling ressalta dois tipos de ampliação, uma quando a 

imagem amplia os significados do texto e a outra quando texto verbal amplia a imagem. 

Essas relações de ampliação sugerem que há sempre elementos com níveis 

informacionais maiores que outros, algumas vezes no texto verbal e, em outras, no texto 

imagético. Não achamos que esse tipo de estruturação pode trazer grandes prejuízos ao 

verbete, mas é necessário ter cautela para não exagerar no nível informacional. Esses 

aspectos são similares ao verbete apresentado na sequência. 

 Esse conjunto de peculiaridades suscitadas anteriormente também são exibidas na 

amostra Verb06CI, cujo verbete é hose (meias), parte da subentrada women’s clothing 

(roupas femininas), da entrada Clothing (roupas) e do campo temático clothing and 

articles (roupas e artigos). A amostra carrega a seguinte definição na sua microestrutura 

verbal: “Vestuário de vários tecidos elásticos usados para cobrir o pé e a perna; cada par 

de meia tem um nome diferente, dependendo do seu comprimento”. Na definição 

imagética, a microestrutura é apresentada a partir da disposição de quatro pernas com 

meias de tamanhos variados. Cada modelo de meia traz uma denominação diferente, a 

começar por knee-high sock (meia três quartos), sock (meia cano alto), anklet (meia) e, 

por fim, short sock (meia cano curto). 

Verb06CI: meias 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

  

Dentre as classificações possíveis, a amostra Verb06CI apresenta duas formas de 

ampliação. O primeiro caso, ocorre entre a entrada e a definição imagética. Hose, 

enquanto lema de entrada, não revela os tipos de meias. Já a microestrutura imagética 
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amplia a significação do lexema, por apresentar os vários tipos de meias. Nesse sentido, 

podemos dizer que a imagem amplia o texto verbal. O segundo caso se dá entre as 

microestruturas. Na microestrutura verbal a definição é apontada como vestuário de 

tecidos elásticos para cobrir pés e pernas. Por sua vez, a definição imagética indica 

exatamente o resultado da parte verbal. Desse modo, isso significa que texto verbal 

amplia a imagem.  

 Como vimos, a amostra acima apresenta duas formas de ampliação, uma 

direcionada à ampliação da imagem e a outra para ampliação do texto. Queremos 

acreditar que essa especificação não são agravos para a composição visual, mas esse tipo 

de definição precisa ser observado com cautela. Na sequência, a amostra que será 

analisada também exibe duas formas de ampliação.  

 A amostra trata do verbete newspaper (jornal), parte do campo temático 

communications (comunicações) e do subcampo temático communications 

(comunicações). As duas definições verbo-visuais apresentadas indicam, do lado verbal: 

“publicação geralmente diária cujo objetivo principal é relatar e comentar as últimas 

notícias da sociedade, política, artes, esportes e outras áreas de interesse”. Do lado 

imagético, expõe várias seções que compõem o jornal. Podemos observar a seção de 

sports (esportes), Money & Business (negócios), Arts & Leisure (arte e lazer), 

International (internacional) e outros. A imagem apresentada a seguir ajuda a 

exemplificar essa organização, além de apresentar outros aspectos. 

 

Verb07CI: Jornal 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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 Os diferentes tipos de ampliação evidenciados na amostra Verb07CI auxiliam na 

construção dos significados do verbete. Na situação que relaciona entrada e definição 

imagética, percebemos que, ao apresentar a figura do jornal, a imagem amplia os 

significados do texto verbal. Por outro lado, no cenário comparativo entre a 

microestrutura verbal e imagética, percebemos que a definição verbal narra o que é o 

jornal e suas partes, a definição imagética apresenta o resultado dessa narração, indicando 

que texto verbal amplia a imagem.  

 Podemos ressaltar, em princípio, que a organização de ampliação parece, ainda, 

exercer papel positivo na relação construída entre as semioses. Mas, como dissemos em 

análises anteriores, é preciso cuidado com esse tipo de estruturação, para que nem imagem 

e nem texto verbal apresentem informações a mais. No próximo verbete, perceberemos 

essa mesma recorrência. 

 Situação semelhante a essa ocorre na amostra Verb08CI, cujo verbete é laboratory 

equipment (equipamentos de laboratório), a entrada é chemistry (química) e o campo 

temático é science (ciência). Como parte verbal da microestrutura temos a seguinte 

definição: “estes materiais são altamente variados: instrumentos de medição, vários 

recipientes, fontes de calor, materiais de experimentação e hardware de montagem”. Na 

parte da definição imagética, percebemos que há uma sequência de cinco materiais 

comuns usados na área da química. Cada uma das imagens destaca um modelo de 

instrumento para fins específicos dentro da área. Os objetos estão ordenados na seguinte 

sequência: Erlenmeyer (Erlenmeyer), beaker (béquer), round-bottom flask (balão de 

fundo redondo), wash bottle (pisseta) e bottle (garrafa). Esses elementos podem ser 

observados a seguir: 

Verb08CI: equipamentos de laboratório 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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 Aproximando-se da análise anterior, a amostra Verb08CI apresenta organização 

em ampliação. Em confronto entre entrada e definição imagética, os equipamentos 

representados na imagem apresentam maior detalhamento dos tipos de materiais de 

laboratórios, enquanto o lexema de entrada apenas destaca equipamento de laboratório. 

Nesse contexto comparativo, afirmamos que imagem é mais geral que o texto verbal. 

Por outro lado, na correlação que se estabelece entre microestruturas, podemos ressaltar 

que texto verbal amplia a imagem. Uma vez que é possível notar que a definição verbal 

narra sobre os equipamentos do laboratório que são representados, finalmente, na 

definição imagética.  

 Na esteira dessas classificações, a amostra Verb09CI, identificada como map 

projections (projeção de mapa), integrante do campo temático Earth (terra), da entrada 

geography (geografia) e da subentrada cartography (cartografia), traz a seguinte 

definição verbal: “representações da superfície da terra em projeção”. Observamos a 

estruturação de quatro representações da terra em projeções diferenciadas. 

Primeiramente, temos a imagem apresentada na projeção cônica de um hemisfério; ao seu 

lado apresenta a projeção cilíndrica; na parte inferior, do lado esquerdo, temos a projeção 

plana; ao seu lado, a projeção interrompida. Esse conjunto de imagens apresenta a 

sequência conic projection (projeção cônica), cylindrical projection (projeção cilíndrica), 

plane projection (projeção plana) e, por fim, interrupted projection (projeção 

interrompida), como podemos observar na imagem a seguir: 

Verb09CI: equipamentos de laboratório 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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 Levando em conta as especificidades que caracterizam a amostra Verb09CI, 

verificamos que há duas formas de ampliação. Na primeira situação, quando da relação 

entre definição imagética e entrada, a imagem do planeta terra e das quatro formas de 

projeção ampliam os significados do lexema de entrada. Isso posto, afirmamos que a 

imagem amplia o texto verbal. Na outra forma de ampliação, na relação entre 

microestruturas, percebemos a mesma situação já descrita. As projeções imagéticas 

ampliam os significados da definição verbal. Desse modo, também classificamos que 

imagem amplia o texto verbal. 

Orientados por essa compreensão, a amostra Verb10CI, cujo verbete corresponde 

a incandescent lamp (lâmpada incandescente), pertencente ao campo temático house 

(casa), à entrada electricity (eletricidade) e à subentrada linghting (eletricidade). O 

verbete traz como definição verbal: “lâmpada na qual um filamento aquecido por uma 

corrente elétrica produz raios de luz”. Como definição imagética, o que mais se destaca é 

a lâmpada, por ser elemento maior expressividade. Do seu lado direito aparecem outros 

elementos internos e externos da composição dela. A amostra indica, portanto, a definição 

da imagem central, incandescent lamp (lâmpada incandescente), e das suas partes, 

divididas em bulb (bulbo), bayonet base (base de baioneta) e screw base (base de 

parafuso), conforme podemos perceber na amostra a seguir. 

 

Verb10CI: lâmpada 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

Divergente 

Ampliação: 

imagem 

amplia texto 



 
 

230 
 

 Com base nos pressupostos teóricos, a amostra apresenta ampliação e divergência. 

No primeiro cenário, a imagem da lâmpada e das suas partes ampliam a significação do 

verbete lâmpada incandescente, pois ela produz maior quantidade de informações e mais 

detalhamento com relação ao lexema em destaque. Dessa forma, a classificação evidente 

é de que há imagem amplia o texto verbal. No caso seguinte, estabelecemos que há 

divergência, isso acontece em virtude da incoerência que ocorre entre as microestruturas. 

A microestrutura verbal apresenta definição discrepante com relação ao que é 

representado na imagem.  

 Diferentemente da discussão anterior, a amostra Verb11CI apresenta o verbete 

corresponde a antilock braking system (sistema de travagem antibloqueio, mais 

conhecidos no Brasil como freios ABS), parte do campo temático Transport & machinery 

(transporte e maquinaria), do subcampo temático Road Transport (transporte rodoviário) 

e da entrada brakes (freios). A definição verbal é apresentada como: “Dispositivo 

eletrônico que controla a pressão hidráulica no circuito de frenagem para impedir que as 

rodas travem”. A definição imagética indica o sistema de frenagem do automóvel. É 

possível observar esse sistema a partir da imagem de um carro em formato de sombra que 

ilustra como funciona exatamente o sistema eletrônico de freios.  

 

Verb11E: freios ABS 

  

Fonte: visualdictionaryonline.com 
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 A partir dos direcionamentos da amostra acima, torna-se evidente duas formas de 

ampliação. No primeiro caso, a imagem do sistema de frenagem, representada a partir da 

sombra do carro, amplia a definição verbal que indica antilock braking system. Podemos 

indicar, portanto, que a imagem amplia o texto verbal. Na segunda situação, o texto 

narra sobre as informações do dispositivo eletrônico e, por fim, apresenta essa definição 

a partir da representação imagética. Desse modo, a imagem é resultado da narração do 

que seria ABS. Nesse contexto, podemos assinalar que o texto amplia a imagem.  

 Isso posto, partimos para a amostra Verb12CI, cujo verbete pistol (pistola), está 

inscrito no campo temático Society (sociedade) e no subcampo temático weapons (armas). 

A definição verbal é: “pistola curta que é segurada com a mão; ela é carregada com um 

pente (carregador) que é colocado dentro da coronha”. A definição imagética representa 

os elementos que compõem o verbete pistol, em sinergia com a definição verbal. 

Percebemos que, na amostra Verb12CI, existe a representação da própria pistola e de 

outros elementos que indicam partes essenciais para o funcionamento da pistola, tais 

como a magazine (pode ser traduzido como pente ou carregador) e o cartridge (cartucho), 

conforme podemos observar na amostra a seguir. 

 

Verb12CI: freios ABS 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 As condições dispostas na amostra Verb12CI nos permitem classificar duas 

formas de ampliação. Na relação construída entre entrada e definição imagética, a 

imagem amplia, por meio de maior detalhamento, a significação do lexema pistol. Nesse 
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microestruturas, a definição verbal conduz a explicação de como a arma é e como 

funciona, enquanto a definição imagética representa parte do resultado do que propõe na 

parte verbal. Nesse entendimento, podemos dizer que texto amplia a imagem.  

 Feitas essas indicações, passemos, agora, para a amostra Verb13CI, cujo verbete 

é Boxer (pugilista ou boxeador), que é parte do campo temático sports & games (esportes 

e jogos), do subcampo combate sports (esportes de combate) e da entrada boxing (boxe). 

A definição verbal do verbete é fixada como: “Atleta que pratica boxe; boxeadores são 

classificados em categorias de peso”. A microestrutura imagética está representada a 

partir do pugilista com equipamentos específicos do esporte. Esses equipamentos 

apresentam definições específicas que se desdobram em novos verbetes, cujas definições 

podem ser visualizadas a partir de remissões. São eles: boxing gloves (luvas de boxe), 

mouthpiece (protetor bucal), bandage (bandagem) e protective cup (protetor). 

 

Veb13CI: Boxe 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 Duas observações podem ser mencionadas na relação intersemiótica da amostra 

Verb13CI. Na circunstância do confronto através da entrada e da definição imagética, 

podemos afirmar que a imagem amplia texto verbal. Isso porque ao identificar que a 

definição imagética apresenta elementos para além do sujeito que pratica boxe, acrescenta 

a ela o detalhamento dos equipamentos usados no esporte. Desse modo, a quantidade de 

elementos constituintes nessa definição amplia o sentido proposto apenas pelo lema 

boxer. 
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 No quadro comparativo das microestruturas, identificamos que há divergência. 

Em razão da definição verbal não apresentar as mesmas informações contidas na 

definição imagética. Assim, nesse confronto das representações visuais há um dissenso, 

uma vez que a parte verbal apresenta questões, inclusive, relacionadas ao peso, enquanto 

a imagética expõe elementos extra função do que pode ser boxeador. 

 Continuamos no levantamento das categorias enfatizados até aqui, a amostra 

Verb14CI, cujo verbete é museum (museu), estruturado dentro do campo temático artr & 

architecture (arte e arquitetura) e do subcampo temático fine arts (belas artes), apresenta 

definição verbal e imagética. O verbete indica a seguinte definição verbal: 

“estabelecimento onde as obras de arte são armazenadas e exibidas”. Na definição 

imagética, podemos notar um exemplar de uma representação no estilo pintado a óleo e 

dois outros elementos igualmente utilizados em um museu. Desse modo, temos: painting 

(pintura), work sheet (ficha de descrição) e audioguide (guia de áudio), de acordo com a 

imagem a seguir: 

Verb14CI: museu 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

 No contexto das questões levantadas e problematizadas, a amostra Verb14CI 

apresenta duas formas de divergência. Isso parece acontecer, dessa vez, em virtude da 

composição da imagem não corresponder nem com o lexema de entrada e nem com a 

definição verbal. Desse modo, podemos perceber que há uma problemática maior quanto 

ao processo de compreensão desse verbete, afinal, no museu não são expostos apenas 

pinturas, mas diversas obras de arte. 
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Seguindo essa discussão, o último verbete submetido à análise é Verb15CI, 

principal veins and arteries (principais veias e artérias), parte do campo temático human 

being (ser humano), do subcampo temático anatomy (anatomia) e da entrada blood 

circulation (circulação sanguínea). Nas suas microestruturas, a definição verbal pode ser 

entendida como: “As artérias distribuem o sangue oxigenado por todo o corpo, enquanto 

as veias levam sangue desoxigenado para o coração. As artérias e veias pulmonares 

funcionam de maneira diferente”, a definição visual, por sua vez, apresenta exatamente o 

que propõe tanto o verbete como a definição verbal. Nela podemos verificar que há o 

realce do sistema circulatório em azul e em vermelho, marcando ora sangue venoso, ora 

arterial, conforme pode ser evidenciado a seguir: 

 

Verb15CI: sistema circulatório 

 

Fonte: visualdictionaryonline.com 

 

Somando-se às muitas das linhas anteriormente analisadas, a amostra Verb15CI 

exibe dois tipos de ampliação. Diante da situação da relação entre entrada e definição 

verbal, a imagem amplia os significados do lema de entrada. Ou seja, os elementos 

significativos do verbete estão mais expostos na representação da imagem que amplia o 

texto verbal. No cenário de avaliação das microestruturas, percebemos que o texto 

verbal amplia a imagem. Isso se estabelece porque a definição verbal narra o processo 

de circulação sanguínea, ao mesmo tempo que a imagem se propõe a ilustrar essa situação 

enquanto processo final da construção do significado.  
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 A perspectiva investigativa empreendida nesta seção centrou-se num olhar entre 

a relação de divergência e entre o nível informacional de cada elemento da paisagem 

semiótica. Muitas relações de ampliação foram evidenciadas, tais constatações não foram 

consideradas, em seu escopo, problemáticas, mas lançamos advertência sobre o nível 

informacional do contexto semiótico. Para entender melhor essa e outras observações, a 

seção que se iniciará se ocupa condensar esses achados. 

 

4.3.1 Síntese 

 

 A tarefa laboriosa em estabelecer os sinais de igualdade e divergências entre as 

semioses em verbetes se faz necessária, principalmente, para criar critérios de avaliação 

e elaboração desses matérias. As provocações nessas análises, a partir da proposta de 

classificação da complementaridade intersemiótica de Unsworth (2006), de fato, nos fez 

percebemos que o lexicógrafo prioriza, quando da relação entre lema de entrada e 

microestrutura imagética, a composição de ampliação quando imagem amplia o texto 

verbal, exceto em um único caso, das quinze (15) amostras em ampliação, quando o 

realce é a divergência. Como já mencionamos em momentos oportunos, não acarreta 

nenhum problema em a imagem ampliar os sentidos da palavra entrada, uma vez que essa 

situação oportuniza ao consulente uma visão mais ampliada ou detalhada do que seria o 

lexema de entrada ou dos elementos que o compõe.  

Via de regra, defendemos a concepção de que é possível uma relação de igualdade 

entre as semioses, mas as relações informacionais de ampliação ajudam a esclarecer que 

nem sempre essa igualdade estará evidente. Queremos dizer que, em muitas situações o 

nível informacional pode ser equivalente, mas a ampliação pode ser evidenciada em graus 

informacionais. Em suma, a ampliação da imagem para o texto revela-se como aspecto 

positivo, pois a definição imagética revela com maior amplitude os aspectos que não 

podem ser essencialmente enunciados no lexema. 

 Uma contribuição particularmente relevante dentre as análises realizadas na 

comparação, a partir das microestruturas, é quando texto verbal amplia a imagem. Em 

oito (08), das quinze (15) amostras, percebemos que a imagem é representada como 

resultado final do processo descrito verbalmente. Defendemos que essa ação também 

parece positiva, afinal, é essa relação de complementaridade entre as microestruturas que 

fortalece a erupção dos sentidos do verbete. Cremos, contudo, ser importante alertar que 

quando texto verbal apresenta nível de informação muito elevado e quando a imagem 
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estiver com informatividade rasa pode ocorrer divergência. Como exemplo, podemos 

destacar o Verb14CI, cuja relação construída entre museum e painting encontram-se em 

divergência exatamente pelo nível informacional. Na complementaridade construída, o 

grau de amplitude do hiperônimo museum não poderia ser reduzida, imageticamente, ao 

hipônimo painting.  

 Para tratar das questões sobre a divergências, uma evidência importante na 

discussão entre as microestruturas foi que, das quinze (15) amostras, seis (06) 

apresentaram-se discrepantes, em níveis parcial ou completo. Esse tipo de aspecto, a 

nosso ver, não parece contribuir para a construção dos sentidos, uma vez que produzem 

incoerências entre definições, dificultando a construção dos significados que emergem 

das definições.  

 Nesse contexto, a complexidade dos fenômenos revelou a validade da nossa 

terceira hipótese específica, a qual ressalta que verbetes ilustrados configuram o nível de 

complementaridade entre imagem-texto a partir da divergência, que transmitem a 

natureza incoerente dos significados, e da ampliação, quando mostra que as unidades 

linguísticas se relacionam à imagem e que a imagem também pode ampliar os significado 

do texto verbal, em níveis informacionais não muito distintos, mas mantendo certo grau 

de coerência.  

 Nas reflexões, buscamos apontar que existem condições para uso das categorias 

de análise da composição visual do verbete. Assim, a complementaridade 

intersemiótica segue como categoria essencial, não para organizar ou classificar a 

relação visual, mas como prática para avaliação da coerência da estrutura do verbete. 

Temos que, nas análises, respondem, explicitamente, o nosso objetivo.  

 Finalmente, cremos ser necessário propor duas reflexões, uma sobre os processos 

visuais aferidos nas fases desse capítulo e, em outra, sobre os impactos que esse tipo de 

análise pode propor para a organização, avaliação, distribuição, circulação e consumo 

desses materiais.  Na próxima seção, buscamos sintetizar os desafios encontrado pelo 

lexicógrafo na organização da microestrutura visual dos verbetes. Apresentamos as 

contribuições e vantagens de se estruturar verbetes a partir da teoria da multimodalidade. 

Sugerimos categorias de análises para avaliação, classificação e organização de verbetes, 

mostramos as contribuições, bem como as lacunas que ainda podem ser preenchidos com 

estudos futuros.  
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CONCLUSÃO 

 

 No percurso investigativo empreendido nesta tese, buscamos nos direcionar às 

questões específicas sobre a organização interna de cada verbete selecionado, centrando-

nos no exame de como o lema de entrada interage semioticamente com a microestrutura 

imagética e como a definição verbal e imagética se comportam na construção dos sentidos 

do texto. O exame desse objetivo mais geral nos fez levantar questões, tais como entender 

como se classifica, como se organiza e como avaliar dicionários eletrônicos ilustrados.  

 Tivemos como base central os estudos da multimodalidade prenunciados por 

Kress & van Leeuwen (2006 [1996]), sobre os conceitos fundamentais da Gramática do 

Design Visual para descrição das imagens. Sobre os estudos que investigam as 

intersemioses, isto é, a relação verbo-imagética. Para isso, nos alinhamos aos estudos de 

Martinec & Salway (2005) e Unsworth (2006), cuja finalidade tem sido projetar uma 

metalinguagem para as investigações visuais entre linguagem verbal e linguagem 

imagética. 

 Isso posto, cabe-nos, a partir desse momento, passar a sintetizar os resultados e 

constatações que construímos. Decidimos detalhá-los a partir da organização proposta 

por cada seção de análise, que corresponde a cada hipótese específica levantada nessa 

tese. 

 De modo, na análise dos processos conceituais, as categorias que revelaram 

maior contribuição para a organização imagética do verbete foram a classificacional e a 

analítica. Por proporem modos de visualização mais objetivos, claros e eficientes, uma 

vez que, respectivamente, a apresentação das imagens verbete se dava pelo (i) conjunto 

visual representativo do fenômeno ou (ii) pela especificação e detalhamento de uma 

imagem em destaque no mesmo verbete.  

 Na elaboração, categoria da expansão, que investiga o nível de generalidade 

informacional, a categoria exposição, quando a imagem e léxico possuem níveis 

informacionais equivalentes, apresentou-se como item necessário para a classificação da 

quantidade e da qualidade da informação da relação verbo-imagética do verbete.  

 A exemplificação, outra categoria de exposição, também figura como aspecto 

positivo, pois a imagem mais geral que o léxico e vice-versa pode acarretam, 

principalmente quando as microestruturas verbais possuem níveis informacionais muito 

distantes de uma definição de fato, certos graus de divergência. Nossa discussão não 
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exclui, por essa ótica a necessidade dessa investigação, muito pelo contrário, ela suscita 

iniciativas para investigações a partir dessa organização. 

 Para finalizar a categoria exposição, a extensão, revelou-se como achado muito 

distinto. Em sua concepção inicial, a extensão tem por função elementar adicionar uma 

informação nova ao texto. Isso, por si, já configura a categoria como componente 

relevante, exatamente por possibilitar uma explicação melhor ao que se pretende explorar 

no verbete. Além disso, nos verbetes eletrônicos, foi possível evidenciar uma das funções 

precípuas de um dicionário, a suas remissões. As extensões cumprem função remissiva, 

e encaminham o usuário, por meio de hipertexto, à diversas partes internas e externas na 

página da web do dicionário. Elas possibilitam acessar a outro verbete, acessar outra 

página e a ouvir a pronúncia do verbete com mais presteza, proporcionando melhor 

funcionalidade em cada consulta.  

Resta, aqui, mencionar sobre a complementaridade intersemiótica. Com vimos, 

essa categoria subdivide-se em ampliação e divergência. Com relação aos traços de 

ampliação, cumpre-se ter zelo no manejo dessa categoria. Pois, em várias partes do 

estudo, tentamos alertar que o nível informacional do verbete, pelo próprio objetivo desse 

texto, pelo seu caráter informativo e pela sua construção discursiva, implica abordar 

conceitos bem estabelecidos ao invés de criar relações semânticas inapropriadas e pouco 

objetivas. 

 A divergências mostram claramente que há muitas inadequações intersemióticas 

em verbetes, aspecto altamente negativo para o dicionário. Em todo caso, como categoria 

de análise, revela-se indispensável para avaliar os aspectos de incoerência entre imagem 

e léxico. 

Por fim, percebemos que, caso se busque perceber a ORGANIZAÇÃO visual do 

verbete, deve-se fazer a verificação a partir dos processos classificacional e analítico. 

Se o objetivo é perceber a CLASSIFICAÇÃO INFORMACIONAL verbo-imagética, usa-

se a elaboração e a extensão. Por fim, para AVALIAÇÃO da coesão visual, precisa-se 

observar a ampliação e a divergência dos elementos visuais do verbete.  

 Temos, então, que os nossos achados podem remontar uma categoria particular 

para a organização e avalição de outros verbetes ilustrados. Para tanto, advertimos sobre 

as terminologias das categorias utilizadas para análise. Certamente, grande parte das 

categorias utilizadas são traduções literais, que na maioria dos casos, parece não se 

adequar a uma metalinguagem precisa para uma descrição mais funcional dos textos 
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brasileiros. Incluímos, nesse ponto de partida, muitas funções aparentemente repetitivas, 

que poderiam aparecer em uma só categoria. Para a elaboração final da mencionada 

categoria, o panorama teórico-metodológico traçado até aqui figurou como indispensável, 

visto que essa discussão aprofundou ponto de vista adotamos. Para tanto, sugerimos as 

seguintes categorias para análise de verbetes ilustrados. 
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Interna

Remissão 

Externa

Diagrama 16: Intersemioses em verbetes 
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 Quanto a natureza da função dos elementos apresentados, cabe-nos 

explicar: 

No nível organizacional: 

i. Associação – ocorre quando um conjunto de imagens se associam entre si 

para representar uma unidade maior, essa unidade maior deve ser capaz de 

exercer função de uma espécie de hiperônimo desse agrupamento.  

ii. Especificação – ocorre a partir do detalhamento de uma mesma imagem. 

iii. Individualização – ocorre quando a uma única imagem corresponde a um 

lexema ou sintagmas.  

 

No nível informacional: 

i. Igualdade – As semioses encontram-se em nível adequado, 

correspondente, equivalente.  

ii. Divergência – As semioses apresentam níveis informacionais diferentes. 

A imagem pode apresentar informações mais gerais que o texto verbal ou 

a linguagem verbal pode apresentar informações mais gerais que a 

imagem. Sobre as informações gerais, entendemos que elas apresentam 

marcas de maior grau de especificidade e vice-versa. A saber, esse nível 

deve ser observado não em um contexto amplo, mas na relação entre as 

semioses.  

iii. Referência visual – A imagem vai aparecer como resultado do texto ou 

de partes do texto, ou seja, ela retomará o que foi dito. A imagem pode 

também apresentar elementos que ainda não foram mencionados e que, em 

geral, serão mencionadas posteriormente. Há casos, ainda, em que o texto 

pode fazer referência às imagens, fato muito comum e que também tem 

sido explorado pela Linguística Textual. A perca da referência aparece 

quando a imagem antecipada ou retardada sofre com o excesso de 

informações do texto verbal. O grande diferencial, nesses casos é que o 

foco recai sobre a imagem e não entre textos.  

iv. Extensão – Preferimos manter a mesma nomenclara de Martinec & 

Salway (2005), entretanto, além da função de adição de uma informação 

nova, haverá hipertexto para remissão interna ou externa.  
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Queremos crer que as nossas categorias possam figurar como contribuição trazida 

por este estudo, principalmente pelo alargamento da multimodalidade para a lexicografia 

eletrônica, naturalmente não pensados, mas viável a partir do que foi proposto e dos 

resultados evidenciados em cada verbete. Desse modo, buscamos criar condições à 

melhor forma de realizar pesquisas em verbetes ilustrados e, nesse sentido, colaborar para 

elevar a qualidade de dicionários visuais.  

A descrição e análise de verbetes multimodais nos permitiram entrever a 

existência de que nosso estudo favorece à promoção do ensino, formação e aprendizagem 

dos sujeitos. A partir da produção de dicionários com potencialidades intersemióticas 

satisfatórias é possível promover maior compreensão dos estudantes com relação a 

consultas em dicionários para aprendizagem de língua adicional, em dicionários 

monolíngues, em dicionários de línguas de sinais ou dicionários de termos dos campos 

da medicina, química, nutrição, contabilidade, entre outras campos disciplinares.  

Essas obras lexicográficas, com organização semiótica adequada, promovem o 

desenvolvimento de novas habilidades e competências sociocognitivas, em virtude da 

nova organização semântica dos verbetes e dos novos processos de consulta, que acionam 

categorias cognitivas várias para o processamento das interações multimodais do verbete, 

contribuindo com a aprendizagem no âmbito escolar, no profissional e na sociedade em 

geral. 

Pelo que nos pode perceber, o resultado desta pesquisa favorece, inclusive, o 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), cuja finalidade do programa 

é avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais 

de apoio à prática educativa. Nossa pesquisa promove a organização de técnicas de 

avaliação de dicionários, favorecendo ao Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, que 

prevê a aquisição de obras lexicográficas pedagógicas e/ou em softwares educacionais, 

sejam na educação infantil, anos iniciais e finais do ensino fundamental ou ensino médio 

das escolas públicas e instituições comunitárias, sem fins lucrativos, conveniadas ao 

Poder Público Brasileiro. As técnicas apresentadas nas nossas análises são essenciais à 

avaliação dos dicionários disponíveis para uso de uma comunidade linguística, pois o 

conteúdo nele apresentado é visto como ideal para as práticas socias. Essas observações, 

portanto, revelam a preocupação que Ministério da Educação tem com os repertórios 

elaborados e com os repositórios colocados à disposição no país.  

Seguindo esse caminho de contribuições, em nossa opinião, a área digital tem se 

mostrado como cenário indispensável para os países líderes da economia global. No 
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contexto internacional, muitos países têm maximizado suas ações em busca de destaque 

em setores como inteligência artificial e inovações tecnológicas. No Brasil ainda há 

muitos desafios pela frente. Em virtude disso, nossa pesquisa também pode se engajar 

com a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital - E-Digital (DECRETO Nº 

9.319, DE 21 DE MARÇO DE 2018), iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicação. Nossa afirmação arranja encalço do Art. 1º, § 2º, a partir dos 

eixo estruturais do E-Digital dois incisos I e II listados a seguir: 

 
I - eixos habilitadores: 

a) infraestrutura e acesso às tecnologias de informação e comunicação: objetiva 

promover a ampliação do acesso da população à internet e às tecnologias digitais, 

com qualidade de serviço e economicidade; 

b) pesquisa, desenvolvimento e inovação: objetiva estimular o desenvolvimento 

de novas tecnologias, com a ampliação da produção científica e tecnológica, e 

buscar soluções para desafios nacionais; 

c) confiança no ambiente digital: objetiva assegurar que o ambiente digital seja 

seguro, confiável, propício aos serviços e ao consumo, com respeito aos direitos 

dos cidadãos; 

d) educação e capacitação profissional: objetiva promover a formação da 

sociedade para o mundo digital, com novos conhecimentos e tecnologias 

avançadas, e prepará-la para o trabalho do futuro; e 

e) dimensão internacional: objetiva fortalecer a liderança brasileira nos fóruns 

globais relativos a temas digitais, estimular a competitividade e a presença das 

empresas brasileiras no exterior, e promover a integração regional em economia 

digital; e 

 

II - eixos de transformação digital: 

 

a) transformação digital da economia: objetiva estimular a informatização, o 

dinamismo, a produtividade e a competitividade da economia brasileira, de 

forma a acompanhar a economia mundial. 

[...] (BRASIL, 2018, p. 01) 

 

 

Queremos acreditar que, a partir dessas assertivas, nossa pesquisa se mostra 

relevante para o melhoramento do tratamento das imagens e da relação verbo-visual no 

desenvolvimento de obras lexicográficas digitais, que ela estimula e amplia o processo de 

transformação digital de dicionários a partir de novos designs, elevando a qualidade e o 

nível de produtividade desses softwares, ferramentas ou aplicativos (APP), sejam eles 

produzidos tanto por universidades públicas quanto por entidades privadas em todos os 

estados brasileiros e no Distrito Federal, e com o fortalecimento da articulação e da 

cooperação entre diferentes órgão e entidades internacionais para adoção de melhores 

práticas.  

 Interessa-nos chamar atenção para um aspecto específico, falando em 

contribuições. Percebamos que este estudo promove redes de investigação que têm esta 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.319-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.319-2018?OpenDocument
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pesquisa como parâmetro para a análise e desenvolvimento de outras pesquisas, projetos 

e/ou obras lexicográficas. Tanto aquelas obras que migraram do papel para a rede de 

conexão contínua (internet) – obras impressas que agora se encontram em rede e passam 

a fazer uso das potencialidades possíveis de serem exploradas nesse tipo de conexão –, 

como àquelas que surgiram exclusivamente na forma digital. Nosso intuito é que o 

alcance desta tese faça com que os lexicógrafos não tomem apenas as versões impressas 

como exemplo prototípico para desenvolver dicionários eletrônicos com qualidade 

equivalente ou superior a essas versões.  

Como se vê, as observações postas se tornam relevantes para o desenvolvimento 

científico e tecnológico, de médio e de longo prazo, mostrando-se relevante também para 

o desenvolvimento educativo e para o bem-estar social.  

Temos consciência dos problemas de natureza teórica que possam emergir do 

ponto de vista que adotamos. De fato, assumindo essas condições ao chegar nesse ponto 

do trabalho, uma vez que não temos mais espaço para empreender uma discussão mais 

caprichosa sobre as hipóteses, mesmo assim, queremos assumir os riscos do 

empreendimento que foi levantado. 

Essa conclusão, no entanto, não se apresenta como resposta definitiva, única e 

acabada, tampouco procurou esgotar as muitas formas de interpretações dos fenômenos 

investigados. Estamos cientes das lacunas levantas em nosso estudo, mas esperamos que 

nossa pesquisa ilumine melhor a compreensão sobre a organização de obras 

lexicográficas e fomente provocações importante com relação a forma de diálogo entre a 

Lexicografia e a Multimodalidade. 
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GLOSSÁRIO 

 

TERMO DEFINIÇÃO52 

 

APPENDIX PROBI  

 

Texto do século IV d.C. de autor desconhecido, no qual 

se compilam os erros mais frequentes na fala latina da 

época, opondo-os às formas corretas do latim clássico. 

 

CD-ROM  Sigla da língua inglesa que significa Compact Disc Read-

Only Memory, em uma tradução literal para o português 

teríamos Disco Compacto - Memória para Somente 

Leitura. Servem para armazenar qualquer tipo de 

conteúdo, desde dados genéricos, vídeo e áudio, ou 

mesmo conteúdo misto. 

 

DICIONARÍSTA  Autor de dicionário; lexicógrafo; aquele que colabora na 

elaboração de dicionário. 

 

FUNCIONALISTAS Quem se filia ao funcionalismo, em específico nessa tese, 

funcionalismo linguístico. Seguidores da corrente 

linguística que se preocupa em estudar a relação entre a 

estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos 

de ocorrência. 

 

GÊNERO Compreendido na perspectiva textual. A definição de 

gênero textual é muito complexa, sendo de difícil 

definição formal para esta oportunidade. Entretanto eles 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 

comunicativas do dia-a-dia. 

 

                                                             
52 As definições construídas não apresentam profundidade teórica, apenas uma reflexão norteadora mínima 

para leigos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV
https://pt.wiktionary.org/wiki/dicion%C3%A1rio
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HIPERMÍDIA  Reunião de várias mídias e semioses em um ambiente 

digital. Não é a simples reunião dos meios existentes, mas 

a fusão desses meios a partir de elementos não-lineares. 

 

HIPERTEXTO Documento digital composto por diferentes blocos de 

informações interconectadas. Essas informações são 

amarradas por meio de elos associativos, os links. Os 

links permitem que o usuário avance em sua leitura na 

ordem que desejar. (LEÃO, 1999). 

 

INTERSEMIOSES  Relação mútua entre semioses.  

 

LEMA Sentença escrita de procedimento; divisa; emblema. 

 

LEXEMA  Unidade mínima distintiva do sistema semântico de uma 

língua que reúne todas as flexões de uma mesma palavra. 

 

LEXICÓGRAFO Autor de dicionário; dicionarista, aquele que colabora na 

elaboração de dicionário. 

 

LEXICOGRAMATIAL É um termo usado na Linguística Funcional Sistêmica 

(SFL) para enfatizar a interdependência de - e 

continuidade entre - vocabulário (léxico) e sintaxe 

(gramática). 

 

LEXICULTURA Modo de acesso ao estudo do léxico culturalmente 

marcado em uma língua. 

 

LIBRAS  Língua Brasileira de Sinais. 

 

LINGUÍSTICA 

APLICADA 

A linguística aplicada é um campo interdisciplinar que 

identifica, investiga e oferece soluções para problemas 

reais relacionados à linguagem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A2ntico
https://pt.wiktionary.org/wiki/dicion%C3%A1rio
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METAFUNÇÃO A metafunção origina-se na linguística funcional 

sistêmica e é considerada uma propriedade de todas as 

línguas. A linguística funcional sistêmica é funcional e 

semântica, e não formal e sintática em sua orientação. 

 

METALEXICOGRAFIA Teoria que fundamenta o dicionário como objeto que 

reflete a língua. 

 

METALINGUAGEM Linguagem (natural ou formalizada) que serve para 

descrever ou falar sobre uma outra linguagem, natural ou 

artificial. 

 

SIGNICOS De signo. 

 

TERMINOLOGIA Área que estuda o conjunto de termos particulares ou 

nomeação de uma ciência, de uma arte, de um ofício, de 

uma profissão. 

 

VERNÁCULO  Língua própria de um país, de uma nação. 

 

 

 




