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RESUMO 
 
Ao considerar o quanto a expansão das novas tecnologias modernizaram os meios 

de comunicação e interação do século XXI, propagando novas formas 

multissemióticas de disseminar informações na sociedade, esse estudo tem o 

interesse por investigar como se dá a construção de sentido que advém da paisagem 

linguística do centro metropolitano de uma cidade, já que é um ambiente propício à 

interação de indivíduos com textos multimodais. Essa pesquisa busca responder de 

que maneira os espaços públicos e privados no centro da cidade de Mossoró/RN 

podem ser lidos, considerando a descrição de textos multissemióticos que ali se 

apresentam e a relação que eles estabelecem com o espaço-tempo. Diante disso, 

tem-se como objetivo principal analisar espaços urbanos, públicos e privados do 

centro da cidade de Mossoró, com a intenção de propor uma estratégia de leitura 

semiótica para esses espaços. Para tal feito, utilizaremos como ferramenta analítica 

as teorias Geossemiótica, descrita por Ron Scollon e Suzie Wong Scollon (2003) e 

a Gramática do Design Visual (GDV) desenvolvida pelos teóricos Kress e Van 

Leeuwen (1996). Considerando a grande extensão do centro da cidade de 

Mossoró/RN, será feito um recorte das áreas urbanas do centro na primeira etapa 

do estudo que será realizada online pelo google maps. É a partir desse sistema que 

serão demarcados os possíveis espaços (públicos e privados) para a coleta de 

dados. Em vista disso, a segunda etapa consiste na visitação dessas áreas para 

reconhecimento e coleta dos textos multimodais. Para isso, tem-se em vista a 

realização de uma caminhada fotográfica nos locais selecionados. A terceira etapa 

dessa pesquisa vai dedicar-se à seleção e análise multimodal dos textos coletados. 

Essa pesquisa aponta a importância de se trabalhar a perspectiva textual multimodal, 

pois é uma estrutura que tem passado a fazer parte do cotidiano das pessoas, 

independentemente de status ou classes sociais, é um tipo textual que está em todos 

os lugares, mesmo que, por vezes, as pessoas não saibam que essa construção é 

multimodal. Além de cooperar com a gama de estudos sociossemióticos, essa 

pesquisa tem a intenção de contribuir com a formação da identidade cidadã, levando-

os a conhecer a propagação dessa nova forma de comunicar e persuadir. 

 
Palavras-chave: Análise multimodal. Gramática do Design Visual. Geossemiótica.  

Leitura semiótica. Paisagem linguística. 



 
 

ABSTRACT 
 

 

When considering how the expansion of new technologies modernized the means of 

communication and interaction of the 21st century, propagating new multisemiotic 

ways of disseminating information in society, this study is interested in investigating 

how to construct meaning that comes from the linguistic landscape of center 

metropolitan area of a city, since it is an environment conducive to interaction of 

individuals with multimodal texts. Our research seeks to answer how public and 

private spaces in city center of Mossoro / RN can be read, considering the description 

of multisemiotic texts that are presented there and relationship they establish with 

space-time. Our main objective is to analyze some urban, public and private spaces 

in the city center of Mossoro, with the intention of proposing a semiotic reading 

strategy for these spaces. For this purpose, we will use theories as an analytical tool 

Geosemiotics, described by Ron Scollon and Suzie Wong Scollon (2003) and 

Grammar of Visual Design (GDV) developed by theorists Kress and Van Leeuwen 

(1996). Considering the large extension of the city center of Mossoró / RN, a section 

of urban areas of center will be made in the first stage of study, which will be carried 

out online by google maps. It is from this system that possible spaces (public and 

private) for data collection will be demarcated. In view of this, second stage consists 

of visiting these areas for recognition and collection of multimodal texts. For this 

purpose, a photographic walk in the selected places is planned. The third stage of 

this research will be dedicated to the selection and multimodal analysis of collected 

texts. This research points out importance of working from a multimodal textual 

perspective, as it is a structure that has become part of people's daily lives, regardless 

of status or social classes, it is a textual type that is everywhere, even if sometimes, 

people don't know that this construction is multimodal. In addition to cooperating with 

range of socio-semiotic studies, this research has intention of contributing to 

formation of citizen identity, taking them to know the propagation of this new way of 

communicating and persuading. 
Keywords: Multimodal analysis. Grammar of Visual Design. Geosemiotics. Semiotic 

reading. Linguistic landscape. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com os novos meios midiáticos de comunicação, que surgiram com a 

explosão das novas tecnologias, as metrópoles e os centros das cidades 

ganharam muitos aparatos textuais distintos: cartazes, panfletos, placas, 

outdoors, fachadas, letreiros, pichações e grafites deram espaço para a 

modernização tecnológica com cartazes eletrônicos, fachadas eletrônicas, designs 

personalizados entre tantos outros. Essas tais multiformas de linguagens são 

consideradas multimodais. De acordo com Kress e Van Leeuwen (2001), um 

texto torna-se multimodal a partir do momento que se utiliza de diferentes modos 

semióticos em sua construção de sentido, como as cores, as fontes das letras, 

a utilização de imagens, o tamanho dos elementos dispostos no texto etc. Com 

os centros urbanos cada vez mais cheios com essas multiformas textuais, 

estima-se da população uma adaptação social a esses elementos, de forma que 

compreendam o contexto e a importância das informações que estão sendo 

transmitidas. Espera-se ainda que a população seja capaz de interagir com os 

discursos dispostos em áreas urbanas, podendo opinar, ser influenciado ou 

influenciar os textos multimodais que estão ao seu alcance no dia a dia. 

Perante essa breve explanação, pode-se indicar como principal 

motivação para o desenvolvimento desse estudo o interesse em investigar como 

se dá a construção de sentido que advém dessa paisagem linguística nos 

ambientes de maior acesso populacional, o centro metropolitano de uma cidade, 

já que é um ambiente propício à interação de indivíduos com textos multimodais, 

que por sua vez, são produzidos ora por empreendedores e órgãos 

governamentais, ora pelos próprios cidadãos. Diante disso, está pesquisa é 

motivada pelos seguintes questionamentos: de que maneira espaços públicos e 

privados no centro da cidade de Mossoró/RN podem ser lidos, considerando a 

descrição de textos multissemióticos que ali se apresentam e a relação que eles 

estabelecem com o espaço-tempo? Como podem ser caracterizados os textos 

multissemióticos e de que maneira se estabelece sua relação com o espaço-

tempo? 

 Na busca por respostas para os questionamentos levantados na 

pesquisa, temos como objetivo principal analisar alguns espaços urbanos, 

públicos e privados do centro da cidade de Mossoró/RN, com a intenção de 
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propor uma estratégia de leitura visual para esses espaços. Para tal feito, 

utilizaremos como ferramenta analítica as teorias Geossemiótica, descrita por 

Ron Scollon e Suzie Wong Scollon (2003), que servirá de base para explicar a 

relação entre os textos multimodais e sua conexão com o espaço-tempo; e a 

Semiótica Social, que dá guarida à Gramática do Design Visual (GDV) 

desenvolvida pelos teóricos Kress e Van Leeuwen (1996), que utilizaremos para 

descrever os textos multissemióticos encontrados. Visando responder ao 

questionamento da pesquisa e alcançar o nosso objetivo geral, estabelecemos 

os seguintes objetivos específicos: 

 

 Descrever os textos multissemióticos que constituem a paisagem 

semiótica do centro de Mossoró; 

 Estabelecer relações entre os textos multissemióticos e o espaço-tempo 

onde se materializam; 

 Propor estratégias de leitura visual a partir das teorias Geossemiótica e 

Gramática do Design Visual; 

 Desenvolver uma cartilha informativa, para leituras visuais da cidade de 

Mossoró, indicando de forma simplificada estratégias de leitura visual com 

base no espaço-tempo, tendo em vista que muitos atores sociais não têm 

acesso e/ou tem dificuldade de compreender o gênero acadêmico. 

 

Uma pesquisa desse porte, além de fornecer construtos teóricos para que 

os cidadãos possam interpretar os textos multimodais com os quais estão em 

constante interação, esse estudo ainda descreve como o texto se relaciona com 

o ambiente e com o leitor/observador, possibilitando aos membros sociais da 

comunidade compreenderem as intenções que estão por trás de um texto, o 

porquê de estarem em espaço e não em outro. Esses conceitos vão auxiliar no 

entendimento da paisagem linguística da cidade situada.  

Esse estudo justifica-se ainda por seu impacto social, pois propicia ao 

público leitor empoderamento textual e intelectual ao demonstrar a 

funcionalidade dos textos multissemióticos que estão ao seu alcance no dia a 

dia e apresentar estratégias de interpretação visual para esses espaços, 

tornando os seus observadores mais ativos e eficientes, pois serão capazes de 

interagir com múltiplas semioses, seja na forma escrita, oral e/ou imagética, em 
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qualquer espaço físico (público ou privado). Além disso, propomos não apenas 

uma possível linha de análise para textos multimodais, mas uma forma de ler, 

ver e entender o mundo que nos cerca sob uma nova perspectiva, já que com o 

desempenho tecnológico e os novos meios midiáticos de comunicação as 

múltiplas semioses passaram a fazer parte do dia a dia social das pessoas com 

mais frequência, esse estudo propõe estratégias de leitura visual que ajudará na 

interpretação dos discursos produzidos pelos agentes sociais, demonstrando 

assim, que uma imagem e/ou um espaço pode ser lido e interpretado. Dessa 

forma, os cidadãos terão autonomia para analisar os discursos e tomar as suas 

decisões, independentemente da interpretação e da influência de outros. 

Contudo, a desenvoltura desse estudo apresenta ao meio acadêmico uma 

proposta para análises de textos multimodais, pois combina a interação dos 

elementos do espaço-tempo da Geossemiótica com a descrição dos recursos 

imagéticos da GDV, originando um arranjo que apresenta uma análise 

contextualizada de estruturas visuais, já que esses elementos multissemióticos 

têm ganhado espaço na sociedade do século XXI. Além disso, propõe-se que 

essa estrutura acadêmica possa ser simplificada através de uma cartilha 

informativa de fácil aquisição e claro entendimento, assim, essa estratégia de 

leitura visual será mais acessível a agentes sociais que não têm um nível de 

escolaridade superior. Ademais, a proposta de escolher o centro de uma cidade 

para coletar o corpus da análise reforça a ideia de que o texto está em todo lugar 

e pode-se apresentar em diversas estruturas, fortalecendo a importância de se 

realizar análises de textos em todas as instâncias, principalmente, multimodais. 

Tendo em vista essa breve contextualização, a dissertação em questão 

se estrutura em cinco seções. A priori, apresentamos nossas considerações 

sobre o estudo. Posteriormente será apresentado os pressupostos teóricos que 

servirão de base para a pesquisa, situados em três eixos: o item 2.1, sobre a 
globalização da linguagem: de seres multimodais a uma sociedade 
multimodal, vai tratar do percurso histórico da linguagem e da construção do 

texto multimodal; o item 2.2 concernente a Geossemiótica: as semioses do 
espaço físico, irá discorrer sobre a teoria responsável pela análise da interação  

do espaço-tempo, do leitor/observador e do lugar onde o texto está exposto. E o 
item 2.3 que diz respeito a uma abordagem imagética: o nascimento da 
gramática do design visual a partir da linguística sistêmico-funcional, vai 
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apresentar as categorias de análise para textos multimodais que foram 

adaptados da Gramática Sistêmica Funcional. 

A terceira seção traz à tona os procedimentos metodológicos que 

desenvolvemos no decorrer da pesquisa, para tanto, apresenta o item 3.1 que 
descreve a tipologia da pesquisa e o item 3.2 que apresenta o campo de 
pesquisa, procedimentos e instrumentos adotados. A quarta seção faz 

referência às análises e discussões que levantamos com o estudo. E por fim, a 

última seção traz as considerações finais no qual apontaremos os resultados e 

as conclusões que podemos chegar com o andamento desta pesquisa. 

Seguidamente, apresentaremos as referências utilizadas no decorrer desse 

estudo, para ciência de todos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A segunda seção desta pesquisa apresenta uma revisão de literatura das 

teorias de base que fundamentam este estudo. O referencial teórico-

metodológico é composto, basicamente, pelos estudos da multimodalidade (VAN 

LEEUWEN, 2005; VIEIRA & SILVESTRE, 2015; MACHIN, 2007), da 

Geossemiótica (SCOLLON E SCOLLON, 2003; NICHOLS, 2011; SCHEIFER 

2014) e da Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2001, 

2006). 

 
 2.1 A GLOBALIZAÇÃO DA LINGUAGEM: DE SERES MULTIMODAIS A UMA 
SOCIEDADE MULTIMODAL 
 

Desde os primórdios, a espécie humana procura formas de se comunicar 

em sociedade e foi essa necessidade que instigou o surgimento da linguagem. 

De acordo com Everett (2019, p.13), “a linguagem surgiu através de símbolos 

inventados culturalmente”, e a prova deste fato está marcado historicamente nas 

paredes de cavernas no mundo inteiro, por intermédio de uma forma artística 

denominada de pinturas rupestres. Essas expressões são tidas como o tipo de 

linguagem escrita mais antiga desenvolvida pelo homem. De acordo com 

Justamand (2007, p. 19, grifos do autor), 

 
as pinturas rupestres são representações estéticas da vida, das 
ações e afazeres humanos e de seus desejos mais sensíveis. 
São expressões das necessidades humanas do período e foram 
deixadas pelos primeiros grupos de habitantes sapiens de um 
local.  

 

Foi essa a forma que os primeiros habitantes encontraram, utilizando os 

artifícios e recursos que a época dispunha, para deixar traços de suas histórias 

marcadas para a posterioridade. As pinturas rupestres, além de registrarem os 

traços culturais e sociais de um povo, informavam às gerações futuras suas 

práticas rotineiras, de forma que os membros futuros do grupo pudessem 

reutilizar essas informações (JUSTAMAND, 2007). Depois das pinturas 

rupestres, os tipos e meios de linguagem se modificaram e se modernizaram ao 

longo do tempo. Os símbolos escritos na pedra começaram a ganhar outro 

formato, novas línguas surgiram e isso convencionou a criação da escrita que 
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temos hoje em dia, e que mais tarde, veio a impulsionar o surgimento das 

primeiras gramáticas. Onde antes não havia nada, agora tinha símbolos, 

linguagem e gramática (EVERETT, 2019).  

A invenção da escrita foi um grande passo para a humanidade, pois 

modernizou a forma de linguagem que havia antes e, ao mesmo tempo, facilitou 

a transmissão de informações no período de sua formação. Com a escrita, o 

homem buscou novos meios de transmitir informações. A carta, por exemplo, foi 

um meio de comunicação que surgiu na tentativa de facilitar o ato de comunicar-

se à distância, como também foi um recurso muito popular em 1500 d.C., pois 

dessa forma as embarcações marítimas tinham como informar aos reis o 

descobrimento de novas terras.  

 Como podemos constatar, no início dos tempos, a linguagem se deu em 

forma de imagens, símbolos e pinturas. Com o surgimento da grafia, ferramentas 

como a carta, o jornal e o rádio passaram a fazer parte do cotidiano social das 

pessoas. Ao longo dos anos, a humanidade se aperfeiçoou e evoluiu, e as novas 

tecnologias, por sua vez, propuseram um novo arranjo social. Com a televisão e 

a internet, as mídias se modernizaram, e isso também ocasionou o impulso da 

modernização das formas de linguagens. Essas fases que a linguagem 

atravessou até a contemporaneidade foi o que Kalantzis et al. (2016), chamaram 

de as três globalizações.  

A primeira globalização, de acordo com Kalantzis et al. (2016), aparece 

com o surgimento da linguagem e a desenvoltura das primeiras línguas. A 

segunda globalização tem como marco a invenção da escrita, “as poucas línguas 

faladas daqueles que começaram a agricultura deslocaram as muitas línguas da 

primeira globalização. Então a escrita cimentou sua supremacia1” (KALANTZIS 

& COPE, 2006, p. 405, tradução nossa). Dessa forma, as línguas que surgiram 

nos primórdios foram concretizadas pela escrita. A terceira globalização tem 

como marco o progresso tecnológico, a troca da mão de obra humana por 

máquinas, em que “a modernidade chega perto do fim da segunda globalização 

e, a princípio, intensifica os processos da civilização2”. (KALANTZIS & COPE, 

                                                             
1  The few spoken languages of those who had started farming displaced the many languages of 
the first globalisation. Then writing cemented their supremacy. 
2 Modernity arrives near the end of this second globalisation and at first intensifies the processes 
of civilisation. 
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2006, p. 405). Após a invenção da máquina, o progresso tecnológico elevou a 

civilização a outros patamares, e com a invenção e reinvenção de maquinários, 

a sociedade embarcou num universo hardware, que impulsionou a erudição 

social a meios de comunicação multimodais, que se aperfeiçoaram e foi 

cimentado no século XXI (Figura 1). 

 
Figura 1: percurso cronológico da linguagem 

 
Fonte: Adaptado de Kalantzis et al., (2016, p. 22) 

 

Ao analisarmos o percurso cronológico da linguagem, podemos perceber 

que, desde os primórdios, desempenhamos funções multimodais que se 

impregnaram culturalmente na sociedade. O termo multimodal faz menção ao 

que Kress & Van Leeuwen (2001) denominam de múltiplas semioses do social e 

do real. Essa teoria “é a abordagem semiótica social da questão da verdade” 

(VAN LEEUWEN, 2005, p. 160, tradução nossa)3 que descreve como e o quê a 

sociedade diz a respeito dela mesma a partir dos recursos verbais e não-verbais 

presentes no meio social de cada período. Nesse caso, é cabível dizer que “a 

linguagem modela a sociedade e é modelada por esta” (VIEIRA & SILVESTRE, 

2015, p. 8). 

Após a invenção da escrita, os recursos imagéticos passaram a ser 

utilizados com menos frequência, a não ser, por plataformas que tem como 

                                                             
3 is the social semiotic approach to the question of truth.  
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enfoque a propaganda, voltando a apreciação social com mais intensidade no 

milênio tecnológico. O século XXI acarretou profundas mudanças sociais com a 

explosão das novas tecnologias. Com isso, a transmissão de informações 

ganhou novas formas de expressão, quando, por exemplo, as cartas e jornais 

como elementos físicos também deram espaço para uma versão online de suas 

estruturas através de plataformas digitais como o e-mails e o blog. Da mesma 

forma, outros tipos de textos informativos começaram a surgir no meio social, 

como o cartaz e o panfleto personalizado, o outdoor em vídeo, placas e fachadas 

eletrônicas etc., gêneros publicitários que utilizam o texto multimodal com o 

intuito de persuadir o seu público leitor.  

Mas afinal, o que é a multimodalidade? Basicamente, “uma abordagem 

multimodal descreve sistematicamente o leque de opções disponíveis e como 

elas são usadas no contexto” (MACHIN, 2007, p. 9, tradução nossa)4, ou seja, 

são os artifícios que estão à disposição do produtor do texto que, combinados a 

intenção do produtor, é capaz de persuadir o leitor/observador. Nesse caso, 

 
a multimodalidade, portanto, descreve a gramática da 
comunicação visual usada pelos designers de imagem. É uma 
análise das regras e princípios que permite aos espectadores 
entender o potencial de significado da colocação relativa de 
elementos, enquadramento, saliência, proximidade, saturação 
de cores, estilos de tipo de letra etc. (MACHIN, 2007, p. 9-10, 
tradução nossa).5  
 

Contudo, o aspecto multimodal faz uso de múltiplas semioses em sua 

construção de sentido (KRESS & VAN LEEUWEN, 2001). Dessa forma, um texto 

que utiliza artifícios verbais e não-verbais, por exemplo, pode ser considerado 

um texto multimodal. Observando o crescimento da utilização desse tipo textual, 

Kress & Van Leeuwen (1996) propuseram a GDV, uma gramática capaz de 

interpretar não somente a materialidade linguística, como é o caso da GSF, mas 

que fosse além, interpretando outros modos de construção de sentido. 

Considerando que pertencemos a uma cultura multimodal desde o surgimento 

                                                             
4 a multimodal approach systematically describes the range of choices available and how they 
are used in context. 
5  Multimodality therefore describes the grammar of visual communication that is used by image 
designers. It is an analysis of the rules and principles that allows viewers to understand the 
meaning potential of the relative placement of elements, framing, salience, proximity, colour 
saturations, styles of typeface, etc. 
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da linguagem, é importante entender como os textos multissemióticos produzem 

sentido e que recursos são utilizados nessa construção. 

A seguir, no item 2.2, discutiremos de que maneira pode se estabelecer 

as relações entre as múltiplas semioses e o espaço-tempo da qual esses textos 

fazem parte, o enfoque desse pressuposto é esclarecer de que maneira o 

ambiente e o seu tempo em exposição influencia na construção de sentido de 

uma semiose.  

 

2.2 GEOSSEMIÓTICA: AS SEMIOSES DO ESPAÇO FÍSICO  

 

Se comparado a outros estudos linguísticos, a Geossemiótica é uma 

teoria recente, que surgiu a partir do multilinguismo, cujo intuito inicial era checar 

a ocorrência de estrangeirismo em determinados espaços. No entanto, 

percebeu-se que a construção de sentido que advinha desses textos se 

interligavam com o local onde estavam expostos. Em vista disso, a teoria se 

ajustou, unindo três linhas de pesquisas, que discutiremos adiante, a um mesmo 

construto. À luz da Geossemiótica, muitas pesquisas foram desenvolvidas, entre 

as quais podem-se destacar os trabalhos de Rainbird & Rowsell (2011), Nichols 

(2011), Pahl & Allan (2011), Hult (2013) e Scheifer (2014). 

 Desenvolvida por Scollon e Scollon (2003), a Geossemiótica faz parte de 

uma gama de estudos que têm como interface principal analisar a 

intencionalidade de se expor uma semiose do mundo físico em uma determinada 

área. Na descrição dos fundadores da teoria, “Geossemiótica é o estudo dos 

sistemas de significado pelos quais a linguagem está localizada no mundo 

material” (SCOLLON & SCOLLON, 2003, p. 11. Grifos dos autores, tradução 

nossa).6 Logo, o enfoque desta teoria é analisar não apenas um tipo de 

linguagem ou o que é exposto a partir de um texto, mas o ambiente físico em 

que este se encontra, levando em consideração todas as possíveis formas de 

construção de significados. Scheifer (2014, p. 103, grifos do autor), em 

concordância com os autores supracitados, acrescenta: “[...] trata-se de uma 

teoria que reúne insights da geografia cultural, da comunicação e da sociologia 

                                                             
6Geosemiotics is the study of the meaning systems by which language is located in the material 
world. 
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para estudar o sentido social da locacionalização material dos signos, discursos 

e ações no mundo vivido”. Dessa forma, é levado em consideração não apenas 

a figura de um momento, mas todas as ações que fazem parte do acontecimento; 

o local, as pessoas, as ações, o mundo, tudo torna-se a própria imagem, um 

discurso a ser interpretado.   

Segundo Nichols (2011, p.169, tradução nossa), a proposta da 

Geossemiótica “incorpora os conceitos de lugar/espaço e significação, é uma 

abordagem para entender os textos existentes”7. Nesse caso, é válido dizer que 

parte do significado de um texto sofre influência do momento da história que está 

sendo colocado, do texto propriamente apresentado e do local físico ao qual está 

inserido. Por exemplo, uma placa com o aviso: “proibido comer”, dentro de um 

restaurante, não faz sentido, ou um aviso de “não pise na grama” dentro de um 

hospital também não haverá uma compreensão coerente do texto. Nesse caso, 

ele não terá valor ou significado algum. Dessa forma, “todos os sinais e símbolos 

tomam uma parte importante de seu significado de como e onde eles são 

colocados - naquela esquina da rua, naquele momento da história do mundo”8 

(SCOLLON e SCOLLON, 2003, p. 17, tradução nossa). 

Os estudos iniciais da Geossemiótica, como já mencionado, surgiu a partir 

dos estudos do multilinguismo, mas ganhou outro patamar sob os olhares de 

Scollon & Scollon (2003). Para estes autores, um indivíduo pode perceber a 
linguagem no mundo material de três formas: (I) a partir da ordem de interação, 

que faz menção a comunicação de pessoa para pessoa, seja de forma oral, 

escrita ou gestual; (II) através da semiótica visual, a relação entre texto e 

imagem; (III) e por intermédio da semiótica do lugar, nesse caso, temos a união 

de todos os demais símbolos que de maneira direta, ou não, podem apresentar 

algum tipo de linguagem, conforme Scollon & Scollon (2003). Dessa forma, 

podemos concluir que “a geossemiótica analisa os sistemas semióticos entre os 

quais atuamos no mundo. Nesse sentido, está intimamente relacionado a uma 

                                                             
7 Incorporates the concepts of place/space and signification, and is an approach to understanding 
texts in place. 
8 All of the signs and symbols take a major part of their meaning from how and where they are 
placed – at that street corner, at that time in the history of the world.  
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perspectiva de ação sobre como os significados são feitos”9 (SCOLLON & 

SCOLLON, 2003, p. 13, tradução nossa). 

Na figura 2, conforme Scheifer (2014), pode-se observar, em síntese, as 

teorias que abarcam o estudo da Geossemiótica e os autores que serviram de 

base para o desempenho de cada categoria analítica. A ordem interacional foi 

embasada pelos estudos de Goffman (1981), que busca tratar das formas de 

conversação, ou seja o modo que as pessoas se comunicam e se relacionam. 

De acordo com Nunes (2007), os estudos de Goffman têm sido referência para 

análise de diversos tipos e em diferentes níveis de comunicação. 

 A semiótica visual é inspirada nos estudos de Kress & Van Leeuwen 

(1996; 2006) que fazem menção ao aspecto multimodal da linguagem, levando 

em consideração tanto as partes verbais quanto não-verbais de textos visuais. 

Enfim, a semiótica do lugar, vai agregar as duas construções anteriores ao 

espaço de interação dos indivíduos, possibilitando uma análise de percepção 

total de significações da construção de sentido dessas áreas, pois considerar-

se-á os indivíduos, os textos que os rodeiam e o lugar onde ambos estão 

inseridos.    

 
Figura 2 - As três abordagens da Geossemiótica. 

 
Fonte: Adaptado de Scheifer (2014, p. 103). 

 

Em essência, são essas três vertentes que norteiam os estudos da 

Geossemiótica. Para uma melhor compreensão de cada categoria teceremos 

discussões a respeito de cada uma nos tópicos a seguir.  

                                                             
9 Geosemiotics analyzes the semiotic systems among which we take actions in the world. In that 
sense it is closely related to an action perspective on how meanings are made. 
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2.2.1 Ordem de interação 
 

Ao observarmos o meio social, podemos perceber que vivemos em um 

espaço-tempo discursivo, ou seja, existe um espaço social e formas de um 

indivíduo se comunicar com outro. Do mesmo modo que há ferramentas que 

auxiliam no processo de comunicação que podem ser usadas em um período e 

serem esquecidas ao longo do tempo. Por exemplo, as cartas foram muito 

utilizadas ao longo da história pela sociedade, mas com o avanço tecnológico foi 

substituída por outras ferramentas mais práticas e rápidas de comunicação. Com 

isso, queremos dizer que os discursos produzidos por agentes sociais em um 

determinado período fazem parte de uma ordem interativa de comunicação. 

“Essa ordem de interação consiste no conjunto atual, contínuo, ratificado (mas 

também contestado e negado) de relações sociais que assumimos e tentamos 

manter com as outras pessoas que estão em nossa presença”10 (SCOLLON & 

SCOLLON, 2003, p. 16, tradução nossa).  

De acordo com Nichols (2011), a ordem de interação faz menção à forma 

com que as pessoas interagem em um determinado espaço, por exemplo, 

quando chamadas a um tribunal as pessoas se vestem e agem de uma 

determinada forma, diferente de quando se encontram no conforto de suas 

casas. Ou quando um grupo de indivíduos se encontram casualmente num 

casamento, agem de forma, e quando se encontram num velório, agem de outra. 

Com isso, é cabível dizer que tanto as ações quanto os atos que tomamos 

quanto membros da sociedade, são guiados por aspectos sociais do mundo 

físico que nos rodeiam. Todavia, não podemos esquecer que o espaço-tempo 

onde nos encontramos também influencia o processo de interação que podemos 

desenvolver naquele momento da história. Por exemplo, se compararmos a 

forma que as mulheres agiam e se expressavam no século passado para os 

tempos atuais podemos perceber mudanças significativas no processo de 

interação. 

Com essa visão, tendo por base os estudos de Goffman, Scollon & 

Scollon (2003) apresentam diferentes estruturas de interação social, que estão 

                                                             
10  This interaction order consists of the current, ongoing, ratified (but also contested and denied) 
set of social relationships we take up and try to maintain with the other people who are in our 
presence. 
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divididos em espaços, como o visual, o auditivo, o olfativo, o térmico e o tátil. 

Tem a ver com os sentidos que desempenhamos ao nos encontramos em um 

determinado espaço. Uma conversa na cafeteria de um shopping, por exemplo, 

pode acontecer de uma forma se houver poucas pessoas no espaço e de outra 

se o espaço estiver lotado, a diferença não estará no assunto que é falado, mas 

no atravessamento dos outros discursos no local. Ao discutir esse parâmetro 

Scollon & Scollon (2003, p. 17, tradução nossa) atestam o real interesse do 

estudo voltado a ordem de interação ao mencionarem: 

 
Estamos interessados nas maneiras como essas diferentes 
estruturas de interação social são usadas pelas pessoas para 
produzir discursos no local - onde elas se sentem confortáveis 
para ter um bate-papo e com quem, e como essas estruturas de 
interação social são elas mesmas parte do 'mundo' para outros 
que estão nesse mesmo espaço físico? [...]. Todos esses 
sistemas semióticos que encontramos ‘no lugar’ são parte do 
equipamento de signos que podemos e usamos para produzir 
nossas ações no mundo11. 

 

Desse modo, as sensações e emoções que construímos em uma 

determinada situação podem ser associadas às impressões de sentidos daquele 

momento, ou seja, o que foi ouvido, os aromas e fragrâncias que foram 

perceptíveis, o que foi visto, tocado e sentido. Contudo, podemos concluir as 

discussões em relação a ordem de interação ressaltando que a forma como 

agimos e nos comunicamos com outros agentes sociais são influenciados pelo 

ambiente que estamos no momento da interação e com os acontecimentos e 

indivíduos que estão ao entorno. 

 
2.2.2 Semiótica visual 
 

O segundo parâmetro que iremos tratar diz respeito à semiótica visual. O 

intuito desse pressuposto é “examinar como os objetos são constituídos como 

conjuntos visuais, sejam imagens bidimensionais ou figuras esculpidas, na 

                                                             
11  We are interested in the ways these different structures of social interaction are used by people 
to produce discourses in place – where do they feel comfortable having a chat and with whom, 
and how are these structures of social interaction themselves part of the ‘world’ for others who 
are in that same physical space? [...]. All of these semiotic systems which we find ‘in place’ are 
part of the sign equipment we can and do use to produce our actions in the world. 
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semiótica do espaço visual”12 (SCOLLON & SCOLLON, 2003, p. 17, tradução 

nossa). Em essência, o conceito de semiótica visual que os fundadores da teoria 

apresentam é embasado nos pressupostos de Kress & Van Leeuwen (1996) da 

semiótica social, de como os artifícios visuais podem ser combinados para serem 

utilizados ao se comunicar alguma coisa, ao mesmo tempo em que busca 

interagir com o leitor /observador na tentativa de fazer parte da realidade do 

indivíduo através de simbologias semióticas.  

Conforme Nichols (2011), a semiótica visual se refere ao modo que os 

textos e as imagens são vistas, ou seja, as construções de sentido que advém 

do relacionamento entre o leitor/observador e a imagem. Para tanto é levado em 

consideração os artifícios imagéticos que buscam persuadir o leitor, como as 

cores, a saliências dos elementos do texto/espaço, o tamanho das letras, os 

recursos e artifícios que chamam a atenção do leitor, de acordo com Kress 

(2010). 

Para Scollon & Scollon (2003), os elementos que fazem parte de uma 

paisagem semiótica não ocupam uma determinada área por acaso, os artifícios 

visuais tem uma finalidade, que é ocasionar a interação entre o observador e o 

texto imagético exibido. Diante dessas considerações, Scollon & Scollon (2003, 

p. 18, tradução nossa), ainda afirmam: 

 
os sistemas, modalidades e composição dos participantes 
representados ajudam a formar a paisagem semiótica das 
imagens visuais e, assim, moldam as interpretações da 
experiência pessoal e da interação social. Nosso interesse em 
semiótica visual está em como a ordem de interação é 
representada visualmente, por um lado, e como a colocação de 
símbolos visuais afeta sua interpretação, por outro13.  
 

Desse modo, a principal intenção dos estudos da semiótica visual é 

analisar de que forma se dá o processo de interação visual do leitor/observador 

para com a paisagem semiótica social de um espaço, para assim, averiguar 

                                                             
12  we examine how objects are constituted as visual wholes, whether two-dimensional pictures 
or sculpted figures, in the semiotics of visual space. 
 
13 Represented participant systems, modality, and composition all help make up the semiotic 
landscape of visual images and thus shape interpretations of personal experience and social 
interaction. Our interest in visual semiotics is in how the interaction order is represented visually 
on the one hand and in how placement of visual symbols affects their interpretation on the other. 
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como os símbolos influenciam na interação do indivíduo com a imagem no 

espaço que ele ocupa. 

 
2.2.3 Semiótica do lugar 
 

O terceiro componente dos estudos geossemióticos é a semiótica do 

lugar. Essa vertente considera que o espaço físico de um acontecimento também 

faz parte da construção de sentido de um texto que é exposto ou de uma 

interação que é feita, já que toda e qualquer ação que é realizada por um agente 

social se localiza em algum espaço do mundo físico. Dessa forma “a semiótica 

do lugar ressalta a importância de considerar o espaço não apenas como o 

contexto do uso da linguagem, mas também como um veículo semiótico em si”14 

(LEE & LOU, 2019, p. 190, tradução nossa).  

A semiótica do lugar leva em consideração a leitura do espaço como um 

todo e, ao mesmo tempo, influencia na construção de sentido e na exposição 

dos textos e ações realizadas no local (NICHOLS, 2011). Ou seja, esse ponto 

vai relacionar a interação do indivíduo com o outro, a forma como ele vê a 

imagem e como o espaço geográfico influencia na interpretação dessas 

semioses, apresentando assim a conexão entre o sujeito a imagem e o espaço. 

Em síntese, a união dessas três vertentes: ordem de interação, semiótica 

visual e semiótica do lugar, fazem da Geossemiótica uma ferramenta importante 

nos estudos da linguagem, pois reúne pressupostos que dedicam-se à análise 

dos efeitos de sentido que um texto produz no ambiente em que é exposto, e 

apresentam ainda como essa ligação influencia as escolhas dos passantes que 

cruzam com esses textos. Em parceria com a GDV, a Geossemiótica liga os 

textos multimodais, por exemplo, à intencionalidade do local onde foram 

expostos. No capítulo quatro, poderemos ver, na prática, como essa teoria, em 

parceria com a GDV se aplica, ao analisarmos os textos multimodais que fazem 

parte da paisagem linguística/semiótica do centro da cidade de Mossoró/RN.  

 

                                                             
14 Place semiotics underscores the importance of considering space not simply as the context of 
language use but also a semiotic vehicle in itself. 
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2.3 UMA ABORDAGEM IMAGÉTICA: O NASCIMENTO DA GRAMÁTICA DO 
DESIGN VISUAL A PARTIR DA LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

Antes de iniciarmos as discussões a respeito da abordagem de leitura 

visual, a GDV, faremos uma breve explanação dos estudos voltados a análise 

dos elementos textuais em que os pressupostos imagéticos foram baseados, 

assim, teremos uma visão geral da adaptação de uma estrutura teórica para 

outra, como também das funções que cada uma desempenham.  

 
2.3.1 A gramática sistêmica funcional 

 

 Desenvolvida pelo inglês Michael A. K. Halliday (1978), a Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) estuda a língua em uso, mantendo o seu foco na 

interação realizada entre indivíduos. O termo “sistêmica” está relacionado às 

linhas de sistemas da linguagem e o termo “funcional” faz menção às funções da 

linguagem, a construção dos significados, de acordo com Cunha e Souza (2011). 

A grande preocupação da LSF é “compreender e descrever a linguagem em 

funcionamento como um sistema de comunicação humana e não como um 

conjunto de regras gerais, desvinculadas de seu contexto de uso” (CUNHA & 

SOUZA, 2011, p. 24), nesse caso, a língua passa a ser analisada como um 

sistema vivo e não de forma estagnada, como pregado por correntes mais 

tradicionais dos estudos linguísticos.  

De acordo com Fuzer & Cabral (2014, p.21), “a linguagem é um tipo 

particular de sistema semiótico que se baseia na gramática, caracterizada pela 

organização em estratos e pela diversidade funcional”. Como todo bom sistema, 

a linguagem apresenta categorias individuais com funções particulares, como a 

semântica que é um sistema de significados, a léxico-gramática que se detém a 

fonologia e a grafologia, por exemplo. Esses sistemas, possuem suas próprias 

finalidades, mas são interdependentes quando organizados num determinado 

contexto (FUZER & CABRAL, 2014).  

Conforme Halliday e Matthiessen (2014, p.31, tradução nossa, grifo dos 

autores), 
a análise sistêmica mostra que a funcionalidade é intrínseca à 
linguagem: ou seja, toda a arquitetura da linguagem é 
organizada em linhas funcionais. A linguagem é como é por 
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causa das funções nas quais evoluiu na espécie humana15.  
 

Dessa forma, o papel que desempenhamos na linguagem segue um 

contexto que é determinado pelas escolhas linguísticas realizadas pelo falante. 

À vista disso, Halliday (1978) em seus estudos, desenvolveu uma gramática 

funcional (GSF) para analisar a linguagem em funcionamento, de maneira que 

pudessem avaliar a forma que se estruturam as línguas naturais e ao mesmo 

tempo, analisar o desempenho comunicacional dos indivíduos, que por 

conseguinte, refletem três funções consideradas essenciais para o bom 

desempenho da linguagem. São elas: ideacional, interpessoal e textual. Esses 

eixos foram denominados metafunções (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2014). 

Seguindo a lógica da GSF apresentada por Halliday (1978), todo exercício 

da linguagem apresenta três níveis; o primeiro descreve uma estrutura que se 

constrói no decorrer dos acontecimentos e foi qualificado como ideacional; o 

segundo retrata a relação que se estabelece entre os participantes de um dado 

momento, o aspecto interpessoal. Já o terceiro nível faz menção à troca de 

informação que acontece entre os indivíduos, o parâmetro textual, que é a 

mensagem emitida de um locutor para os interlocutores, conforme Cunha e 

Souza (2011). Halliday e Matthiessen (2014) apresentam de forma mais concisa 

as metafunções, descrevendo seus aspectos do seguinte modo. 

A Metafunção ideacional busca entender e relacionar os significados das 

experiências humanas, de forma que seja possível representar os fatores sociais 

e psicológicos. Nesse caso, a linguagem pode ser vista como reflexão. Logo, 

“não há faceta da experiência humana que não possa ser transformada em 

significado” (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2014, p. 30, tradução nossa)16. 

A Metafunção interpessoal é aquela que considera a linguagem em 

ação, ou seja, analisa as relações entre os indivíduos e não apenas o que falar, 

mas se atenta às ações representadas na linguagem, um pedido, uma ordem, o 

que informamos ou é questionado, conforme Halliday & Matthiessen (2014). 

A Metafunção textual diz respeito à organização das informações 

                                                             
15 The systemic analysis shows that functionality is intrinsic to language: that is to say, the entire 
architecture of language is arranged along functional lines. Language is as it is because of the 
functions in which it has evolved in the human species.  
16 There is no facet of human experience that cannot be transformed into meaning. 



30 
 

transmitidas. Desse modo, as experiências descritas na metafunção ideacional 

e as relações desenvolvidas pelos participantes da metafunção interpessoal 

podem ser organizadas de forma clara e coerente, pois a metafunção textual 

agrupa todos os aspectos que podem contribuir para a construção de sentido de 

um texto, de acordo com Halliday & Matthiessen (2014).  

 Halliday sintetizou a GSF em três metafunções que dessem conta dos 

parâmetros mais importantes da linguagem, construindo dessa forma, uma 

gramática que não visa apenas as regras de uma língua, mas o seu uso. Essa 

teoria trouxe, aos estudos linguísticos, contribuições valorosas. Além disso, 

tornou-se arcabouço teórico que auxiliou a construção de outras teorias, como a 

teoria do Gênero e Registro, descrita por Eggins & Martin (1997), a Análise do 

Discurso Crítica (ADC), desenvolvida principalmente por Fairclough (1989) e a 

Gramática do Design Visual (GDV), teoría adaptada pelos teóricos Kress & Van 

Leeuwen (1996) para análise de textos visuais, que será explanada de forma 

mais detalhada no tópico que segue. 

 
2.3.2 A gramática do design visual 
 

Quando se fala em gramática, imagina-se um conjunto de regras e 

normas desempenhadas por uma língua, ou seja, os elementos semânticos, 

morfológicos, sintáticos, tudo o que contribui para a construção de significados. 

Quando se fala em texto, espera-se construções estritamente verbais: orações, 

períodos e frases. Por muito tempo, o estatuto do texto, no tocante à linguística 

textual, deteve-se à análise da materialidade linguística, limitando o conceito de 

texto, que perpassa outras modalidades de construção de sentido e não apenas 

o verbal (CAVALCANTE & CUSTÓDIO FILHO, 2010). Dessa forma, construções 

não verbais, como imagens, também podem ser considerados aparatos textuais, 

informativos e de grande relevância. Cavalcante & Custódio Filho (2010, p. 65) 

defendem o seguinte posicionamento: “o pesquisador deve assumir toda a 

complexidade do objeto texto e propor análises que deem conta dessa 

multiplicidade [...]”. Logo, cabe aos teóricos e estudiosos o encargo de propor 

estratégias de leituras que proporcionem o esclarecimento de textos tanto de 

cunho verbais quanto não-verbais, considerando dessa forma, todas as 

possíveis construção de sentido.  
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Ao constatar que elementos não-verbais possuem significados passíveis 

de interpretação, assim como os textos estritamente verbais, teóricos e 

estudiosos interessados na gama de estudos imagéticos passaram a 

desenvolver teorias voltadas à análise de textos visuais. Entre esses estudiosos, 

podemos destacar os teóricos Kress & Van Leeuwen (1996), que desenvolveram 

uma gramática não só capaz de considerar os elementos verbais de um texto, 

mas também avaliar todo o seu aparato, o textual e o imagético. Essa teoria foi 

intitulada de Gramática do Design Visual (GDV). Assim como a LSF busca 

analisar a linguagem em uso com base em três metafunções, a GDV se espelha 

neste pressuposto na intenção de fornecer um aparato teórico capaz de propor 

o mesmo tipo de análise, mas dessa vez, com enfoque na linguagem visual. Para 

cada uma das metafunções apresentadas por Halliday na análise linguística, 

Kress & Van Leeuwen formularam novas categorias para a análise imagética. 
Podemos conferir, na Figura 3, a construção do código semiótico da linguagem 

e da imagem, o nascimento da GDV à luz da GSF, vejamos: 
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Figura 3 - a GDV embasada na GSF 

 
Fonte: Adaptado de Fernandes e Almeida (2008, p.11) 

 

O tópico 2.2 deste capítulo foi dedicado à descrição do funcionamento das 

metafunções à luz da GSF. Nessa nova etapa, veremos a descrição das 

metafunções a partir da GDV. Como pode-se observar na figura 3, cada uma 

dessas categorias foi adaptada para análise de imagens. Por exemplo, a 

metafunção ideacional, proposta por Halliday, tem na GDV a função de 

descrever a relação entre os participantes de uma dada imagem. Essa 

metafunção foi intitulada de ‘representacional’ e apresenta categorias de análise 

a partir de dois aspectos: o narrativo e o conceitual. A metafunção interpessoal 

foi adaptada para ‘interativa’ e tem como função analisar a relação entre a 

imagem e o seu observador. Para tanto, apresenta algumas subcategorias que 

ajudam a esclarecer essa conexão. Já a metafunção textual foi nomeada pela 
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GDV como ‘composicional’ e é responsável pela análise de todos os elementos 

(verbais e não-verbais) que compõem uma imagem. Kress & Van Leeuwen 

desenvolveram, em cada metafunção, categorias de análise capazes de 

interpretar as intenções que existem por trás de cada imagem. Essas categorias 

e subcategorias serão melhor explicadas nos tópicos que seguem.  

 

2.3.2.1 Metafunção Representacional   
 

Conforme a metafunção ideacional da GSF, espera-se que toda análise 

textual seja capaz de descrever a estrutura sob a qual o texto está organizado, 

ou seja, os elementos morfológicos, semânticos e sintáticos responsáveis pela 

construção de sentido do texto, nesse caso, uma metafunção voltada a 

descrição. Na análise imagética, busca-se alcançar o mesmo objetivo partindo 

de uma perspectiva diferente. Para tanto, a GDV propõe a metafunção 

representacional. É nítido que os modos semióticos do verbal e do não-verbal 

agem de formas particulares na construção de sentido de um texto. Por exemplo, 

quando se fala em linguagem imagética, 

 
[...] as palavras da categoria "verbos de ação" é visualmente 
realizada por elementos que podem ser formalmente definidos 
como vetores. O que na linguagem é realizado por preposições 
locativas é realizado visualmente pelas características formais 
que criam o contraste entre o primeiro e o segundo plano de 
fundo (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 63, tradução 
nossa)17. 
 

Assim como a metafunção ideacional busca analisar e descrever os 

elementos de conexão textual, a categoria representacional também o faz, mas 

numa perspectiva voltada aos elementos visuais retratados em um texto. De 

acordo com Fernandes & Almeida (2008, p.13), “a função representacional é 

obtida nas imagens através dos participantes representados que podem ser 

pessoas, objetos ou lugares”. Ademais, os integrantes envolvidos nas funções 

representacionais semióticas podem ser de dois tipos: participantes interativos e 

                                                             
17 Words of the category ‘action verbs’ is visually realized by elements that can be formally defined 

as vectors. What in language is realized by locative prepositions is visually realized by the formal 
characteristics that create the contrast between foreground and background. 
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participantes representados. Segundo Kress & Van Leeuwen (2006, p. 65, 
tradução nossa), os participantes interativos desenvolvem algum ato de 

comunicação, por exemplo, “falam e ouvem ou escrevem e leem, fazem imagens 

ou as visualiza”18, logo, são os integrantes que buscam realizar ações. Já os 
participantes representados são “as pessoas, lugares e coisas representadas 

no discurso, na escrita ou na imagem, os participantes sobre quem ou com quem 

estamos falando, escrevendo ou produzindo imagens”19 (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 65, tradução nossa), ou seja, são aqueles que participam 

da construção imagética de um texto. 

Kress & Van Leeuwen subdividiram a metafunção representacional em 

duas categorias: narrativa e conceitual. Um texto visual tem função narrativa 

quando há vetores indicando a realização de ações. Quando a função é 

conceitual, os elementos representados estão subordinados a uma categoria 

superior (FERNANDES & ALMEIDA, 2008). Vejamos essas estruturas de forma 

mais detalhada. 

 
2.3.2.1.1 Representações narrativas 
 

A função narrativa de uma imagem é estabelecida por meio das relações 

entre os elementos que estão representados no texto, ou seja, os participantes 

interagem entre si realizando ações ou eventos. Essa dinâmica visual é 

representada pelo que Kress & Van Leeuwen (2006) denominaram de vetores 

que indicam a direcionalidade dos acontecimentos e podem ser representados 

por linhas ou flechas, enquanto que os participantes são representados por 

caixas que se conectam entre si através dos vetores (figura 4). 

 
Figura 4: a representação de vetores e participantes 

 

                                                             
18 The participants who speak and listen or write and read, make images or view them. 
19 The people, places and things represented in and by the speech or writing or image, the 
participants about whom or which we are speaking or writing or producing images. 
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Fonte: Adaptado de Kress & Van Leeuwen (2006, p. 80). 
Os vetores aparecem no texto visual em forma de linhas invisíveis que 

agem como conectores entre os participantes, as metas e os seus fenômenos 

(CÂMARA, 2010). Os atores de uma imagem, também chamados de 

participantes, conectam-se entre si por vetores. Nesse caso, um realiza a ação 

e o outro a recebe, o que torna este primeiro um ator e segundo a sua meta 

(figura 5), ou seja, “o ‘ator’ é o participante de quem ou do qual o vetor se afasta 

e que pode ser fundido com o vetor em diferentes graus”20 (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 76, tradução nossa). Segundo Fernandes & Almeida (2008, 

p. 13), “de acordo com o tipo de vetor e com o número de participantes 

envolvidos, é possível perceber alguns processos narrativos: ação, reação, 

processo verbal e processo mental”. São esses elementos que tornam o texto 

imagético uma narrativa. 
 

Figura 5: a representação de ator, vetor e meta  

 
Fonte: Adaptado de Fernandes e Almeida (2008, p.13). 

 

De acordo com Fernandes & Almeida (2008), quando o processo é de 

ação o vetor parte de um ator, que geralmente se encontra em destaque sendo 

o mais saliente da imagem em tamanho, coloração e posicionamento, para o 

encontro de outro, mas nem sempre vai haver dois ou mais participantes. Nesse 

caso, quando a ação realizada não está direcionada a algo ou a alguém tem-se 

uma estrutura não transacional. No entanto, se houver mais participantes na 

qual o ator possa se dirigir alcançando uma determinada meta, essa estrutura 
passa a ser transacional. Na construção narrativa transacional um participante 

pode exercer ora papel de ator, ora de meta. Os teóricos chamam essa estrutura 

de bidirecional, pois os participantes podem exercer papéis duplos, sendo 

considerados interatores (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). A Figura 6 

exemplifica a construção de um processo de ação não transacional, que 

                                                             
20 The ‘Actor’ is the participant from whom or which the vector departs, and which may be fused 

with the vector to different degrees. 
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apresenta um ator que através de um vetor direciona a ação a uma meta. No 

entanto, nesse caso, a meta não está em evidência, tornando essa construção 

não-transacional. Se um outro participante estivesse sendo representado do 

outro lado do vetor esse processo de ação seria transacional.  

 
 Figura 6: Lampião atirando, exemplo de estrutura não-transacional 

 
Fonte: Foto tirada pelo cangaceiro Roxinho e exposta no Memorial da Resistência21 

 

Em tese, quando um vetor é formado pelos olhares de outros participantes 

de uma imagem, têm-se um processo reacionário. Nesse caso, não falaremos 
de atores mas de reatores, que buscam ter no alcance de seu olhar um 

fenômeno ao invés de uma meta. Assim como um ator utiliza vetores na busca 

de sua meta, no processo reacionário ocorre o mesmo, os reatores são levados 

ao fenômeno através dos vetores e são guiados por uma linha ocular, conforme 

Kress & Van Leeuwen (2006). Os referidos teóricos explicam as funções do 

reator e do fenômeno da seguinte maneira:  

 
o reator, o participante que olha, deve necessariamente ser 
humano ou um animal, uma criatura com olhos visíveis que têm 
pupilas distintas e capazes de expressão facial. O Fenômeno 

                                                             
21 O Memorial da Resistência é um dos locais turísticos que fazem parte do centro da cidade de 
Mossoró / RN e que narram a passagem do bando de lampião pelo município. 
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pode ser formado por outro participante, o participante para 
quem ou para o qual o Reator está olhando (KRESS & VAN 
LEEUWEN, 2006, p. 84, tradução nossa)22.  

 

Considerando a citação supracitada, observa-se que as expressões 

faciais, a altura do olhar e a saliência de uma imagem é de bastante relevância 

na análise desses processos, pois auxiliam na distinção dos atores e dos 

reatores, assim como as metas e os fenômenos. Os processos de reação, assim 

como os de ação, podem ser classificados como sendo de cunho transnacional 

ou não-transacional (CÂMARA, 2010). As figuras 7 e 8 apresentam a 

exemplificação desses processos. Na figura 7, podemos observar um reator 

transacional, isso ocorre pois o alvo do olhar do monumento é um livro que está 

em suas mãos, dessa forma, é nítido a presença do reator e do fenômeno. Já na 
figura 8, temos a exemplificação de um reator não-transacional, isso se dá pelo 

fato da impossibilidade de saber a quem ou ao que se direciona o olhar do reator 

representado. Dessa forma, não identificamos o seu alvo, ou seja, o fenômeno. 
 

Figura 7 e 8: exemplo de reatores e fenômenos em estruturas transacional e não-transacional 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
Además, a estrutura narrativa ainda apresenta os processos verbais e 

                                                             
22 The Reacter, the participant who does the looking, must necessarily be human, or a human-
like animal – a creature with visible eyes that have distinct pupils, and capable of facial expression. 
The Phenomenon may be formed either by another participant, the participant at whom or which 
the Reacter is looking. 
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mentais. Esses recursos são mais frequentes nas histórias em quadrinhos, mas 

também podemos encontrá-los em outros espaços, como livros comentados e 

matérias de revistas: os balões com diálogos e pensamentos conectam os 

participantes (seu olhar e suas expressões) ao que está sendo falado ou 

imaginado. Essa estrutura é composta por um dizente, um experienciador o que 

se fala e o que é pensado (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). Contudo, 

Fernandes & Almeida (2008, p. 16, grifos dos autores), descrevem como ocorre 

o desempenho dessas funções da seguinte maneira: 

 
eles conectam um participante animado, que será o dizente no 
caso dos processos verbais e o experienciador no caso dos 
processos mentais, a determinado conteúdo. o que é falado é o 
enunciado. O que é pensado, o fenômeno. 
 

Em síntese, os processos narrativos ocorrem através de atores e vetores, 

reatores e fenômenos e também podem aparecer a partir de estruturas verbais 

e mentais. A ação realizada por esses sistemas podem ser considerados 

transacional, não-transacional ou bidirecional. A metafunção representacional 

utiliza o aspecto narrativo para descrever o movimento da imagem, ou seja, os 

processos de ação que os participantes utilizam para interagirem entre si. 

Vejamos agora, outra subcategoria representacional, o modelo conceitual. 

 
2.3.2.1.2 Representações conceituais 
 

A função conceitual não leva em consideração a presença dos vetores, 

como nas funções narrativas, pois o objetivo aqui não é analisar as ações que 

estão sendo executadas, mas sim, identificar os participantes envolvidos levando 

em consideração sua classe, estrutura ou significado, conforme Fernandes & 

Almeida (2008). Os teóricos Kress & Van Leeuwen apontam que essas 

representações podem ocorrer a partir de três processos: classificacional, 

analítico e simbólico.  
Quando a representação conceitual indica um processo 

classificacional, quer dizer que os participantes fazem parte de um grupo que 

compartilham características comuns, mesmo sendo diferentes, pertencem a 
uma mesma classe (FERNANDES & ALMEIDA, 2008), por exemplo, a figura 9 
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apresenta muitos tipos diferentes de carros: sedan, esportivo, minivan etc., 

todavia, essa variedade de carros faz parte de uma categoria maior, que nesse 

caso é o automóvel. Os fundadores da teoria descrevem esse sistema da 

seguinte maneira: 

 
os processos classificacionais relacionam os participantes entre 
si em termos de um 'tipo de relação', uma taxonomia: pelo menos 
um conjunto de participantes desempenhará o papel de 
subordinados em relação a pelo menos um outro participante, o 
superordenado (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 96, 
tradução nossa)23. 
 

Dessa forma, sempre haverá dois grupos de participantes em atuação, os 
subordinados que geralmente estarão do mesmo tamanho e a uma distância 

igual dos demais elementos e o participante superordinado que se apresenta 

como um processo visual, seja de forma verbal, não-verbal ou dos dois modos. 

É esse elemento que vai indicar a classe maior dos subordinados (KRESS & 

VAN LEEUWEN, 2006).   
 

 Figura 9: exemplo de processo classificacional subordinado. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

                                                             
23 Classificational processes relate participants to each other in terms of a ‘kind of’ relation, a 

taxonomy: at least one set of participants will play the role of Subordinates with respect to at least 
one other participant, the Superordinate.  
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Já no processo conceitual analítico, é levado em consideração todas 

as partes que compõem uma estrutura imagética. Para tanto, essa categoria 

apresenta dois tipos de participantes: um portador (o todo) e os atributos 

possessivos (as partes que formam o todo), conforme Kress & Van Leeuwen 

(2006). Além disso, esse sistema pode configurar-se como processos analíticos 
estruturados ou não-estruturados. 

Quando o processo é estruturado, os atributos possessivos são 

apresentados e relacionados ao todo, no entanto, se forem apresentados apenas 

os atributos sem revelar o portador, esse processo passa a ser não-estruturado 
(KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). Por exemplo, na figura 9, temos a exposição 

de vários veículos que estão compostos por muitas peças diferentes. Quando se 

desmonta um carro, essas peças ficam em evidência: as portas, os pneus, o 

motor, o volante etc. Quando se fala apenas sobre os elementos que fazem parte 

do veículo, tem-se atributos possessivos, pois são apontados apenas as peças 

do carro. Logo, esse processo é classificado como não-estruturado. Mas se em 

uma outra situação, temos o carro e a demonstração de como as peças se 

conectam para formar o carro (o todo), teremos as partes do carro e sua 

representação total. Nesse caso, tem-se um processo estruturado. 

Por conseguinte, o processo conceitual simbólico descreve quem é o 

participante de uma imagem e o que ele significa ou representa (FERNANDES 

& ALMEIDA, 2008). Essa categoria busca estabelecer a identidade do 

participante a partir de atributos que chamam a atenção, por exemplo, o 

tamanho, a escolha de cores, o seu posicionamento na imagem, esses tipos de 

artifícios (BARBOSA, 2013).  

De acordo com os teóricos fundadores da teoria, o processo simbólico 
pode ser sugestivo ou atributivo. Neste primeiro, a construção de significados 

se dá por meio das misturas de cores. Geralmente, esse processo apresenta 

apenas um participante, o portador, que é representado por uma atmosfera de 

cores suaves ou por uma iluminação extrema, deixando à mostra apenas os 

contornos e silhuetas do portador. Já no segundo processo, o participante se 

encontra em destaque pelo seu posicionamento na imagem e pelos elementos 

que o engrandecem, como o seu tamanho e a saliência (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006). 
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A figura 10 apresenta o processo simbólico nesses dois níveis, a parte 

“A” faz menção ao processo simbólico sugestivo, caracterizado por apresentar 

uma atmosfera imagética sem muitos detalhes e expressões, com uma 

tonalização constante sem muito brilho. Já a parte “B” retrata o processo 

simbólico atributivo, marcado por ter cores fortes e vibrantes de forma que o 

portador pode ser identificado, revelando assim a sua identidade. Nesse viés, 

pode-se constatar que peculiaridades como a cor, o tamanho e a disposição dos 

elementos, assim como o contraste, tem muito a revelar numa imagem, trazendo 

à tona significações, muitas vezes, não percebidas por seus espectadores. 

 
Figura 10: exemplo de processo simbólico sugestivo e atributivo  

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Em síntese, na teoria GDV, a metafunção representacional é compilada 

em duas categorias; as representações narrativas e as representações 

conceituais como descrito anteriormente e retratado na figura 11. Cada 

categoria propõe suas subcategorias de análise, que foram organizadas e 

pensadas para descrever a construção de sentido que advém dos elementos 

internos de uma imagem. 
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Figura 11: Compilação das categorias da metafunção representacional. 

 
Fonte: Adaptado de Kress & Van Leeuwen (2006, p. 59) 

 

2.3.2.2 Metafunção interativa 
 

No tópico anterior, a metafunção representacional tratou dos aspectos 

conectivos dos elementos imagéticos. Todavia, na interação visual, a construção 

de sentido não se dá apenas pelos recursos internos, mas também pela relação 

desenvolvida entre o leitor/observador e a imagem. Sendo assim, Kress & Van 

Leeuwen propuseram a metafunção interativa que se dedica a interpretar as 

relações interacionais entre os participantes representados e o sujeito que 

observa a imagem. De acordo com os teóricos, uma imagem pode apresentar 

dois tipos de participantes:  

 
participantes representados (as pessoas, os lugares e coisas 
representadas nas imagens) e participantes interativos (as 
pessoas que se comunicam através de imagens, produtores e 
espectadores de imagens) e três tipos de relações: (1) relações 
entre participantes representados; (2) relações entre 
participantes interativos e representados (atitudes dos 
participantes interativos em relação aos participantes 
representados); e (3) relações entre participantes interativos (as 
coisas que os participantes interativos fazem entre si através de 
imagens) (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 114, tradução 
nossa).24 
 

                                                             
24 Represented participants (the people, the places and things depicted in images) and interactive 
participants (the people who communicate with each other through images, the producers and 
viewers of images), and three kinds of relations: (1) relations between represented participants; 
(2) relations between interactive and represented participants (the interactive participants’ 
attitudes towards the represented participants); and (3) relations between interactive participants 
(the things interactive participants do to or for each other through images). 
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Posto isto, a metafunção interativa apresenta quatro categorias de 

análise: o contato (demanda e oferta); a distância social (plano fechado, plano 

médio, plano aberto); a perspectiva e a modalidade. Vejamos como se dá a 

construção desses recursos.  

 
2.3.2.2.1 Contato 
 

O primeiro recurso trata da representação ocular dos participantes 

representados. Para Kress & Van Leeuwen (2006), existe uma diferença 

significativa quando o participante interno de uma imagem olha diretamente para 

o leitor observador (demanda) ou demonstra um olhar disperso (oferta). De 

acordo com Barbosa (2013), o olhar de demanda fita o olhar do leitor observador, 

convidando-o à interação, enquanto que o olhar de oferta se desprende do 
observador, como exemplifica as figuras 12 e 13. 

 
Figura 12 e 13: Exemplificação dos olhares de demanda e oferta. 

 
Fonte: Foto tirada pelo cangaceiro Roxinho e exposta no Memorial da Resistência 
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Em geral, o olhar de demanda é mais convidativo, pois busca criar uma 

relação e interagir diretamente com aquele que observa. Segundo Fernandes & 

Almeida (2008, p.18), “se o participante, por exemplo, sorrir, quer que o leitor 

estabeleça com ele uma relação de afinidade social, se olha de modo sedutor 

quer que este deseje”. O mesmo ocorre quando um participante interno gesticula 

ações, como, apontar um dedo ou apresentar gestos defensivos. O fato é que 

uma imagem reclama um posicionamento do observador. Nesse caso, a 

interpretação de uma foto ou de uma capa de revista, por exemplo, é capaz de 

revelar quem o observador é (FERNANDES & ALMEIDA, 2008). 

 

2.3.2.2.2 Distância social 
 

A segunda categoria retrata a distância social projetada entre o 

participante e o sujeito observador. De acordo com Van Leeuwen (2008), no 

cotidiano, as pessoas buscam se afastar de indivíduos desconhecidos e se 

aproximam de amigos e familiares, decidindo assim o grau de intimidade que 

querem ter com o outro. No texto imagético, essa construção não é diferente: “a 

interação dos participantes representados na imagem cria uma relação 

imaginária de maior ou menor distância social entre estes e os observadores” 

(FERNANDES & ALMEIDA, 2008, p.19). Dessa forma, o participante pode gerar 

um grau de intimidade maior com o leitor/observador ou manter uma distância 

significativa entre ambos, dando a entender, que o participante quer manter-se 

mais reservado.  

Para tanto, Van Leeuwen (2008) descreve, basicamente, três níveis de 

distância social: o plano fechado (retratado na figura 14 pela letra “A”), o plano 

aberto (retratado na figura 14 pela letra “C”) e o plano médio (retratado na figura 

14 pela letra “B”). Sob um olhar mais descritivo, Barbosa (2013, p. 77-78) explica 

essas representações do seguinte modo:  

 
[...] quando os participantes são retratados em close-up ou plano 
fechado, cada detalhe de seu rosto e de sua expressão facial é 
captado, auxiliando, assim, a identificação de traços da sua 
personalidade. Esse plano abrange o enquadramento, que vai 
da cabeça até os ombros do participante representado. 
Diferentemente de quando o participante é representado em 
long-shot ou plano aberto, que contribui para representar os 



45 
 

participantes de uma dada composição visual de forma 
distanciada, mostrando todo o corpo. Há ainda um plano 
intermediário, que é médium shot ou plano médio que representa 
o participante até a cintura ou o joelho, indicando que sua 
relação com o leitor é do tipo social. 

 

Em essência, a distância social determina os níveis de intimidade que o 

leitor/observador e os participantes de um texto não-verbal podem ter, 

determinando assim, o grau de proximidade ou de afastamento que existe entre 

os sujeitos. 

 
Figura 14: representação dos planos; aberto (long-shot), médio e fechado (close-up) 

 
Fonte: Foto tirada pelo cangaceiro Roxinho e exposta no Memorial da Resistência 
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2.3.2.2.3 Perspectiva 
 

A terceira categoria diz respeito à perspectiva. Esse recurso apresenta 

os possíveis ângulos na qual os participantes podem ser representados numa 

imagem.  Kress & Van Leeuwen (2006) apresentam três tipos de ângulos: o 

frontal, o oblíquo e o vertical. O primeiro realça o envolvimento entre o sujeito 

observador e o participante, dando um aspecto de igualdade entre os dois 

(FERNANDES & ALMEIDA, 2008), como exemplificado na parte “a”, da figura 

17. Nesse caso, o ângulo frontal fica em evidência, pois a fotografia foi tirada 

com a câmera no nível do olhar, dando uma sensação de envolvimento e 

igualdade. 

Já o ângulo oblíquo afasta o espectador da interação na imagem, 

representado os participantes em perfil, dando a entender que o leitor não é 

convidado a interagir, tornando-o, só mais um observador, de acordo com 

Barbosa (2013). A parte “b”, da figura 17, exemplifica esse alheamento do 

leitor/observador para com os participantes da imagem. Nesse caso, o leitor é só 

mais um apreciador do que um convidado a interagir.  

Por fim, o ângulo vertical estabelece as relações de poder entre os 

participantes e o leitor/observador. Quando a câmera capta a imagem de cima 

para baixo (figura 16), o sujeito interativo detém poder sobre o participante 

representado. Nesse caso, a câmera é alta e dá poder ao observador. O inverso 

acontece quando o participante representado detém o poder (figura 15). Nesse 

caso, a câmera retrata a imagem de baixo para cima (câmera baixa), passando 

a sensação de subordinação do leitor, dando autoridade ao participante 

representado. Todavia, se a câmera fica na altura do olhar para ambos, a relação 

de poder é igualitária, conforme Fernandes & Almeida (2008). 
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Figura 15, 16 e 17: representação dos ângulos; vertical, oblíquo e frontal 

 
Fonte: Captada pela autora 

 
2.3.2.2.4 Modalidade 
 

Além de retratar o ângulo do olhar, a relação social e as relações de poder 

entre o participante interativo e o participante representado, a metafunção 
interativa fornece, ainda, o conceito de modalidade. De acordo com Kress & 

Van Leeuwen (2006), esta categoria trata da confiabilidade da mensagem que 

está sendo apresentada. Habitualmente, dá-se mais notoriedade a notícias 

expostas em jornais ou fontes de informações mais confiáveis. Do mesmo modo, 

tem imagens que aparentam ter um grau de confiabilidade maior que outras. 

 Em conformidade com os teóricos fundadores da teoria, Fernandes & 

Almeida (2008), argumentam que o aspecto de modalidade estabelece o valor 

de verdade daquilo que está sendo exibido, levando em consideração quatro 

pontos importantes em sua desenvoltura; (I) a utilização dos níveis de coloração; 

(II) a contextualização em que a imagem se encontra; (III) o grau de iluminação 

exposto; (IV) a luminosidade em áreas específicas da imagem, como retratado 

na figura 18. 
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Figura 18: descrição dos aspectos da modalidade 

 
Fonte: Adaptado de Fernandes & Almeida (2008, p.22) 

 

A partir desses pontos, pode-se analisar o grau de verdade dos textos 

não-verbais, o modo como uma imagem é exposta. Os objetos, o cenário, o nível 

de saturação podem, assim, revelar a esfera que compõe o seu lado real e irreal. 

Dessa forma, “quanto maior for a correspondência entre a imagem e o real, maior 

será a modalidade da imagem”, conforme Barbosa (2013, p. 78).  

Ao compararmos as figuras 19 e 20, podemos perceber que o nível de 
confiabilidade de uma é maior que o da outra. Na figura 19, temos fotografias 

coloridas que buscam favorecer o marketing de casas numa área popular de 

Mossoró. Já a figura 20 apresenta pontos de luz e colorações chamativas que 

ressaltam a eficiência de uma marca de tinta através de uma ilustração. Por seu 

formato mais profissional e, por causa da presença da foto colorida, a figura 19 

apresenta-se mais modal que a figura 20. A foto, na figura 19, se aproxima mais 

daquilo que o observador presenciaria, se tivesse a mesma oportunidade que o 

produtor da foto teve. Comparando com a figura 20, esse mesmo grau de 

modalidade não acontece, pois o anúncio é todo criado a partir de ilustrações 

que têm um grau menor de modalidade.  
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Figura 19 e 20: exemplificação de modalidades na imagem 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

Em tese, a metafunção interativa preocupa-se com a relação entre os 

participantes imagéticos e o leitor/observador, ao mesmo tempo que esclarece 

os níveis de interação e o grau de envolvimento que o espectador pode ter com 

os participantes representados. Ademais a metafunção interativa compila esses 

fundamentos nas quatro subcategorias apresentadas anteriormente que 

apontam os elementos que caracterizam os processos de interação.  
 

Figura 21: compilação das categorias da metafunção interativa 

 
Fonte: Adaptado de Kress & Van Leeuwen (2006, p. 149). 

 

2.3.2.3 Metafunção composicional 
 

Nos tópicos anteriores, foi discutido a construção de duas metafunções: 

a primeira que é responsável pela organização interna dos elementos que 
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descrevem as experiências de mundo dos sujeitos (representacional) e a 

segunda que retrata da relação do leitor/observador e dos participantes 

representados nas imagens (interativa).  

Agora, veremos a terceira metafunção que de acordo com Kress & Van 

Leeuwen (2006) é tida como a metafunção mais completa da GDV, pois ela é 

responsável pela organização total dos elementos imagéticos numa imagem. 

Adaptada da GSF a metafunção composicional descreve como os 

elementos internos são combinados em um todo coerente. Segundo Fernandes 

& Almeida (2008, p.23), a metafunção composicional é responsável por “integrar 

os elementos representacionais e interativos em uma composição para que ela 

faça sentido”. Por isso, sua construção é considerada como a mais completa.  

Em vista disso, os teóricos Kress & Van Leeuwen agregaram a 

metafunção composicional três subcategorias elementares para a descrição e 

relação dos elementos imagéticos. São elas: o valor da informação (ideal/real, 

centro/margens, dado/novo), a saliência (os elementos em destaque) e a 

estruturação (que pode ser fraca ou forte). Vejamos a seguir como se dão essas 

subcategorias. 

 

2.3.2.3.1 Valor da informação 
 

A primeira categoria, valor da informação, descreve o valor que cada 

elemento possui numa dada imagem a partir da posição em que ela se encontra 

do lado direito, esquerdo, em cima, em baixo, no centro ou nas margens 

(FERNANDES & ALMEIDA, 2008). Para melhor descrever os elementos que 

compõem essa categoria, vamos utilizar como exemplificação, o painel exposto 

no memorial da resistência, no centro de Mossoró/RN.   
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Figura 22: exemplo dos elementos dado, novo, ideal, real, centro e margens 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Para ilustrar o conceito de dado e novo, a parte “b”, da figura 22, foi 

dividida em duas partes por uma linha vertical. De acordo com Kress & Van 

Leeuwen (2006), todas as informações que são expostas do lado direito da linha 

pode ser considerada uma informação dada, cujo conteúdo já é de conhecimento 

do observador, enquanto que o lado esquerdo pode dar a entender a novidade, 

as informações inéditas, algo novo. Ou, até mesmo as informações que o autor 

da imagem quer que tenha um foco de atenção maior por parte do observador. 

Já a parte “c”, da figura 22, foi dividida com uma linha horizontal para 

ilustrar a concepção das informações ideais e reais. Conforme os teóricos 

fundadores do estudo, a parte de cima da linha, o topo, apresenta ao espectador 

o que seria ideal e a parte de baixo apresenta a realidade dos acontecimentos. 

Tomando como exemplo a parte “c”, da figura 22, o topo apresenta o que seria 

ideal para a sociedade, ou seja, autoridades governamentais e o poder militar a 

serviço do povo que são representados como personagens superiores em 

relação aos personagens da parte de baixo, onde a realidade é que as atividades 

do cangaço podem ser consideradas inferiores e transgressoras.  

O centro e as margens de uma imagem são de extrema importância, pois 

é no centro que, geralmente, se encontram as informações principais, aquilo que 

se busca dar destaque. Já as margens apresentam as informações secundárias 

ou ajudam a dar ênfase aos elementos que estão no centro. No caso da parte 
“a”, da figura 22, as informações do centro superior dão ênfase ao poder militar, 
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apresentando espaços públicos da cidade ao fundo, enquanto que, no centro 

inferior, o cenário nordestino ressalta a vida sofrida dos cangaceiros. As margens 

da imagem, por sua vez, ressaltam as informações do centro ao apresentar uma 

coloração neutra, contrastando com o cenário apresentado.  

 Contudo, a categoria valor de informação pesa os elementos dispostos 

numa imagem de acordo com sua localização e disposição imagética, revelando 

assim as informações que o produtor do texto quer dar maior ou menor 

importância. 

 
2.3.2.3.2 Saliência 
 

A saliência é responsável pelo nível de importância que é dada a certos 

elementos numa imagem, deixando-os num destaque maior que outros (KRESS 

& VAN LEEUWEN, 2006). De acordo com Fernandes e Almeida (2008, p. 24, 

grifos dos autores), “a saliência se refere à ênfase maior ou menor que certos 

elementos recebem em relação a outros na imagem ou importância hierárquica. 

Faz com que eles chamem mais a atenção do observador”. Nesse caso, deve-

se atentar para o contraste dos participantes representados. Aquele que estiver 

mais saliente é o que se busca dar destaque. Para Barbosa (2013, p. 79): 
 

A disposição de um elemento em primeiro plano ou em plano de 
fundo, seu tamanho, contraste de cores podem reforçar ou 
diminuir o grau de saliência, na medida em que criam uma 
identificação do participante principal representado na imagem.  

 

Para melhor ilustrar essa categoria, vejamos a exposição da figura 23, no 

qual podemos perceber que algumas partes da imagem estão mais salientes que 

outras. O nome “Evellyn”, por exemplo, ganhou uma fonte e um formato maior, 

com mais destaque que a palavra ótica e o número telefônico da loja, mesmo 

apresentando as mesmas tonalidades. Outro ponto importante é a ênfase do 

olho na marca, que também se encontra em destaque. Além disso, temos o plano 

de fundo na cor branca, o que torna esses elementos mais salientes. 
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Figura 23 - Exemplo da categoria saliência. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Logo, o aspecto de saliência vai identificar qual elemento imagético é o 

mais saliente, ou seja, apontar o quê ou qual é o personagem principal que se 

busca dar destaque, para assim, compreender a intenção principal do produtor 

do texto. No caso desse exemplo, a ênfase que se busca dar ao nome da loja.  

 
2.3.2.3.3 Estruturação  
 

Por fim, a última categoria da metafunção composicional é a estruturação 

que é responsável pela conexão ou não dos participantes internos de uma 

imagem (FERNANDES & ALMEIDA, 2008). Por exemplo, uma semiose pode 

apresentar mais de uma figura ou textos verbais que não correspondem aos 

textos não verbais expostos. É por isso que pode ocorrer dois tipos de 

estruturação: a forte e a fraca. A primeira ocorre quando há uma desconexão 

entre os elementos internos de uma imagem, por exemplo, quando os 

participantes apresentam individualidades e singularidades diferentes, como se 

os elementos não precisassem de outras construções para fazer sentido na 

imagem. Mas para a estruturação ser fraca é preciso que ocorra a conexão entre 

os elementos na imagem (FERNANDES & ALMEIDA, 2008). Um exemplo de 
estruturação franca pode ser encontrada na figura 23, pois tanto o texto verbal 

quanto o não-verbal estão conectados uns com os outros pela cor e pelo plano 

de fundo da imagem. Se cada elemento do texto multimodal tivesse com uma 

cor diferente e sob um formato diferente, aí sim, essa estruturação seria forte. 
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No tocante às categorias valor de informação, saliência e estruturação, da 

metafunção composicional, pode-se destacar sua completude, pois esta visa 

integrar a uma só análise construções representacionais e interpessoais.  
 

Figura 24: compilação das categorias da metafunção composicional 

 
Fonte: Adaptado de Kress & Van Leeuwen (2006, p. 210) 

 

A proposta de uma gramática visual é de poder analisar o texto imagético 

com algumas peculiaridades que são encontradas também numa análise textual. 

Por exemplo, com a adaptação das metafunções da GSF para a GDV, a análise 

imagética ganhou outro patamar. Dessa forma, um texto multimodal, por 

exemplo, é passível de uma interpretação mais detalhada. Perante essas 

explanações, concluímos a descrição da GDV com suas categorias tão vastas e 

peculiares para análise de textos imagéticos. A seguir, na figura 25, pode-se 

contemplar de forma mais resumida a síntese dessa teoria.   
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Figura 25: compilação das categorias de análise da GDV 

 
Fonte: Adaptado de Fernandes & Almeida (2008, p.25) 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Este capítulo é dedicado à descrição metodológica do estudo. 

Apresentaremos as ferramentas e materiais utilizados, assim como o manual do 

passo a passo que seguimos no decorrer da pesquisa.  

 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 
 

Uma pesquisa pode ser desenvolvida a partir de métodos e sistemas 

diferentes, dependendo das estratégias que o pesquisador realiza no decorrer 

do estudo. Logo, são os procedimentos e instrumentos utilizados que 

caracterizam o tipo de pesquisa que está em desenvolvimento. De acordo com 
Gil (2002), pode-se enquadrar um estudo em três grandes grupos: exploratório, 

descritivo e/ou explicativo. A pesquisa que estamos desenvolvendo se 

enquadra na linha explicativa, que de acordo com Gil (2002, p. 42) tem como 

intuito principal “identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas”.  

Além de participar da gama de estudos da linha explicativa, nossa 

pesquisa apresenta características qualitativas que, segundo Neves (1996, p. 

01), “[...] tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do 

mundo social [...]”. Ou seja, esse tipo de estudo permite que os pesquisadores 

se utilizem de diferentes técnicas de interpretação de dados para descrever e 

decodificar acontecimentos e fatos sociais. De acordo com Gibbs (2009), os 

métodos qualitativos apresentam uma abrangente diversidade, pois consideram 

as múltiplas formas de comunicação humana e as ferramentas de transmissão 

que por elas são utilizadas, como documentos, livros, revistas, diários, 

fotografias, filmes, entrevistas, correio eletrônico, transmissões de TV, páginas 

da internet. A lista é extensa, no entanto, “o tipo mais comum de dado qualitativo 

usado em análise é o texto, que pode ser uma transcrição de entrevistas ou notas 

de campo de trabalho etnográfico ou outros tipos de documentos [...]” (GIBBS, 

2009, p.17). 

Além de qualitativa, nossa pesquisa também se apresenta como um 

estudo de campo que, segundo Gil (2002, p. 53), “[...] tende a utilizar muito mais 
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técnicas de observação do que de interrogação”. Nesse caso, cabe ao 

pesquisador se relacionar de forma mais direta com a fonte de dados para a 

realização do estudo e com o ambiente escolhido para a coleta, havendo assim 

uma maior participação do sujeito atuante, conforme Gil (2002).  

Vale salientar que a proposta deste estudo é realizar uma caminhada 

fotográfica em áreas que o google maps reconhece por públicas e privadas no 

centro da cidade de Mossoró/RN, com o intuito de fazer um levantamento dos 

textos multimodais que estão dispostos nesses espaços, para assim, 

compreender como podem ser caracterizados os textos multissemióticos e de 

que maneira se estabelece sua relação com o espaço-tempo, para 

posteriormente propor uma estratégia de leitura semiótica.  

A seguir, discorreremos sobre o nosso campo de estudo, a descrição dos 

critérios adotados para a escolha dos textos multimodais que serão analisados 

e os instrumentos que utilizamos neste percurso.   

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA, PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

O campo de pesquisa escolhido é o Centro da cidade de Mossoró que está 

localizada na região Oeste, do Estado do Rio grande do Norte.  Mossoró é 

conhecida como a cidade do sol e teve o seu território marcado pelas atividades 

do cangaço. A figura 26 demarca a localização do estado no país, do município 

no estado e dentro da cidade especificamos com um ponto o local que se dar a 

coleta dos textos multimodais, o centro da cidade. 
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Figura 26: Localização da cidade de Mossoró/RN. 

 
Fonte: Elaboração: Gessica Rafaelly Dantas da SILVA (2019). Base de dados: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010). 
 

A primeira etapa desse estudo se deu de forma online através do google 

maps. Essa ferramenta nos auxiliou na demarcação das áreas de coleta. 

Considerando a grande extensão do centro da cidade, essa medida foi 

necessária. Ao escolher os espaços para a coleta, consideramos os seguintes 

quesitos: (I) locais de grande acesso populacional e que são muito visitados25; 

(II) espaços de renome social e cultural, com base nas descrições expostas no 

site oficial da cidade26; (III) áreas que o google maps reconheceu como fazendo 

parte do centro da cidade.  

Com os locais selecionados, a segunda etapa foi dedicada à visitação 

desses espaços. Para tanto, realizou-se uma caminhada fotográfica nas áreas 

alocadas (públicas e privadas) para a coleta dos textos multimodais27. Ao todo, 

foram coletados 109 textos multimodais dos mais diversos gêneros como 

exposto no gráfico 1.  

                                                             
25 informações baseadas na matéria Mossoró: a terra do sol com muita qualidade de vida em 
exposição no blog Tuaterra. Link de acesso: <https://blog.tuaterra.com.br/lugares-incriveis-
mossoro/>. 
26 link de acesso ao site da prefeitura municipal de Mossoró:  
<https://www.prefeiturademossoro.com.br/cultura/>.   
27 exposição de alguns textos coletados durante a caminhada fotográfica nas pranchas de fotos 
dos apêndices A e B. 

https://blog.tuaterra.com.br/lugares-incriveis-mossoro/
https://blog.tuaterra.com.br/lugares-incriveis-mossoro/
https://www.prefeiturademossoro.com.br/cultura/
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Gráfico 1: Identificação das tipologias multimodais. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico 1 descreve de forma geral os tipos de textos multissemióticos que 

constituem a paisagem semiótica do centro de Mossoró, esse levantamento 

além de apresentar uma perspectiva dos textos visuais aos quais têm-se acesso 

no cotidiano mossoroense, cumpre com o primeiro objetivo especifico desse 

estudo, que é justamente fazer esses apontamentos e descrições texto-visuais. 

Com os textos coletados e catalogados, a terceira etapa do estudo teve 

por finalidade escolher quatro textos (dois de espaços públicos e dois de áreas 

privadas) para serem analisados à luz das teorias GDV e Geossemiótica como 

proposto inicialmente. Os textos selecionados para a realização das análises 

foram escolhidos pelos seguintes quesitos: (a) relevância cultural e social 

desses espaços, tendo como respaldo o estudos de Lucena (2007) e a 

descrição da cidade apresentada no site oficial da prefeitura28, (b) maior índice 

de visitação e acesso populacional das áreas, informações baseadas na 

matéria; Mossoró: a terra do sol com muita qualidade de vida29. 

 Com essas etapas já realizadas, apresentaremos, na quarta seção desse 

estudo, as análises dos textos multimodais escolhidos. Todavia, antes de 

                                                             
28 link de acesso ao site da prefeitura municipal de Mossoró:  
<https://www.prefeiturademossoro.com.br/cultura/>.   
29 Informações baseadas na matéria Mossoró: a terra do sol com muita qualidade de vida em 
exposição no blog Tuaterra. Link de acesso: <https://blog.tuaterra.com.br/lugares-incriveis-
mossoro/>. 

https://www.prefeiturademossoro.com.br/cultura/
https://blog.tuaterra.com.br/lugares-incriveis-mossoro/
https://blog.tuaterra.com.br/lugares-incriveis-mossoro/
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iniciarmos as análises propriamente ditas, apresentamos, na figura 27, as áreas 

de onde cada texto multimodal foi coletado e escolhido para a análise. Cada 

ponto faz referência a um espaço público/privado do centro da cidade de 

Mossoró/RN30.  

 
Figura 27: localização das áreas de análise dos textos multimodais.

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                             
30 a página com a localização de cada ponto está disponível no link: 
<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ptBR&hl=ptBR&mid=1i8Kk4ZL9Nma440ywXtLF7
H4dlpCSS44&ll=5.193332769782776%2C37.3392261104508&z=20>.   

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ptBR&hl=ptBR&mid=1i8Kk4ZL9Nma440ywXtLF7H4dlpCSS44&ll=5.193332769782776%2C37.3392261104508&z=20
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ptBR&hl=ptBR&mid=1i8Kk4ZL9Nma440ywXtLF7H4dlpCSS44&ll=5.193332769782776%2C37.3392261104508&z=20
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Como apresentado, cada ponto faz menção a um texto coletado na área 

central da cidade de Mossoró e apresenta a descrição do tipo de texto que está 

em exposição neste espaço. 

Aproxima seção apresentará o gancho analítico desse estudo, que propõe 

uma possível estratégia de leitura visual a partir das teorias Geossemiótica e 

GDV, e posteriormente, utilizaremos a mesma base analítica para desenvolver 

uma cartilha que simplifique toda a teoria e possa ser utilizada pelos agentes 

sociais da comunidade mossoroense, independendo do seu nível de 

escolaridade. Com isso, estamos cumprindo com o ideal estabelecido nos 

objetivos específicos três e quarto da pesquisa; 

 

 Propor estratégias de leitura visual a partir das teorias Geossemiótica e 

Gramática do Design Visual; 

 Desenvolver uma cartilha informativa, para leituras visuais da cidade de 

Mossoró, indicando de forma simplificada estratégias de leitura visual com 

base no espaço-tempo, tendo em vista que muitos atores sociais não têm 

acesso e/ou tem dificuldade de compreender o gênero acadêmico. 
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4 DISCUSSÕES E ANÁLISES 
 

É importante lembrar que a nossa proposta em analisar a disposição de 

textos imagéticos, do centro da cidade de Mossoró/RN, é com o intuito de propor 

estratégias de análises imagéticas para os moradores e turistas da cidade, 

possibilitando assim estratégias para interpretar não apenas a paisagem 

linguística da cidade, mas todo e qualquer ambiente multimodal.  
 

4.1 ANÁLISE DO TEXTO 1 
 

O primeiro texto imagético que utilizaremos como ferramenta analítica 

nesta pesquisa é um painel em alto relevo, em exposição na figura 29 em uma 

área pública, que está retratado na lateral de um prédio antigo onde funciona, 

atualmente, uma empresa que atua no ramo de correspondente bancário (figura 

28). Ao certo não se sabe que artista plástico emoldura tal obra, pois sua 

assinatura é bastante impessoal, sendo assinado apenas pelo sobrenome 

“Varela”. Seja homem ou mulher, o artesão de tal obra merece nosso 

reconhecimento por tal feito. 

 
Figura 28 e 29: Edifício de atendimento logmais e pintura  

em alto relevo da coleção mossoroense 
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Fonte: Acervo pessoal 
 

De antemão, vale salientar que o painel em formato de xilogravura 

apresenta os quatro acontecimentos que marcaram o município de Mossoró e 

testificou a cidade como terra da liberdade; (I) a representação do primeiro voto 

feminino no Brasil; (II) o motim das mulheres, movimento feminino que 

reivindicava a participação de seus companheiros na guerra do Paraguai; (III) a 

libertação dos escravos de Mossoró anos antes da sanção da Lei Áurea, (IV) o 

conflito entre lampião e guarda mossoroense que teve como desfecho a morte 

do cangaceiro Jararaca31.  

O edifício em questão se localiza no centro da cidade de Mossoró/RN, 

próximo ao mercado público municipal e a catedral de Santa Luzia, logo é uma 

área onde circunda muitos passantes que diariamente se deparam com tal 

pintura. Com isso, reconhecendo a importância social, cultural e histórica desse 

espaço para seus habitantes, vejamos como se dá o processo de interação 

pessoal, visual e geográfica dessa área a partir dessa obra.  
 

4.1.1 Análise do texto 1 de acordo com a Geossemiótica 
 

Antes de irmos para a análise propriamente dita, vale salientar que a 

perspectiva Geossemiótica leva em consideração três categorias analíticas: a 

ordem de interação, focada em analisar os tipos de relações que se estabelecem 

entre os indivíduos em um determinado espaço; a semiótica visual, que trata dos 

níveis de interação do sujeito com o texto imagético em exposição; e a semiótica 

do lugar, que avalia a forma que o ambiente, ao qual o texto está exposto, 

influencia nas ações desempenhadas pelos indivíduos e na leitura do próprio 

texto. Com esses pressupostos, pretendemos investigar como se estabelece a 

relação do texto e do sujeito com o lugar de exposição das semioses 

multimodais.  
Vamos iniciar este tópico discorrendo sobre a ordem de interação que 

tem como objetivo investigar como se dar o processo de interação entre os 

indivíduos considerando o ambiente e o espaço-tempo que ocupam em um dado 

                                                             
31 Informações baseadas na descrição cultural e histórica da cidade de Mossoró expostas no site 
oficial da prefeitura. Link de acesso:  <https://www.prefeiturademossoro.com.br/cultura/>.   

https://www.prefeiturademossoro.com.br/cultura/
https://www.prefeiturademossoro.com.br/cultura/
https://www.prefeiturademossoro.com.br/cultura/
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momento, levando em consideração as sensações físicas (visual, olfativo, 

auditivo, térmico e tátil) que um agente social ativa quando se está interagindo 

com outro (NICHOLS, 2011). 

Para esta análise, não podemos desconsiderar o edifício onde se 
encontra o painel a ser analisado. Por isso, dividimos a figura 30 na parte a para 

destacar o prédio e a parte b para fazer referência a pintura. 

 
Figura 30: análise do texto 1 – a coleção mossoroense  

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Vamos iniciar a discussão pela figura 30 parte “a”, que faz referência ao 

edifício onde foi esculpido a obra que é objeto de análise nesta pesquisa. 

Levando em consideração o atual ambiente e os fins para os quais ele é utilizado, 

nesse caso, uma empresa de correspondência bancária, é um ambiente propício 

a intensas interações sociais. Percebam que por se tratar de um estabelecimento 

privado e de uso social público, as pessoas agem e se vestem de uma 

determinada forma. Nesse caso, a interação de sujeito para sujeito ocorre mais 

constantemente por troca de olhares e expressões faciais e corporais, 

considerando que a maior parte dessas pessoas estão se encontrando pela 

primeira vez neste ambiente.  
Enquanto que o retrato exposto na figura 30 parte “b” é uma 

consequência de estado social da parte “a”, ou seja, considerando que o retrato 

dos quatro acontecimentos históricos sobre a cidade de Mossoró está na lateral 
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do prédio onde funciona a franquia “logmais”, podemos enfatizar que as pessoas 

que circulam por esse espaço o fazem pensando em seu benefício próprio, pagar 

uma fatura, realizar um saque ou depósito e não para admirar o retrato ou 

exposição de sua história.  

Por esse motivo, cabe em nossa análise a colocação que os indivíduos 

passantes por esses espaços não procuram, atualmente, o retrato dos 

acontecimentos, cruzam com ele por conveniência. Muitos sequer notam a 

presença do painel, já que seu intuito é utilizar a franquia que está em 

funcionamento no prédio e não percebem a história representada no painel. Por 

isso, como o sujeito social se veste e age, está mais relacionado ao ambiente 

privado/público ao qual desejam ir do que aos elementos semióticos com os 

quais cruza pelo caminho. 
A segunda categoria de análise é a semiótica visual, que busca analisar 

a forma que os textos são vistos pelos indivíduos. Se observarmos bem, 

podemos perceber que a figura 33 parte “a” aponta o retrato da necessidade dos 

indivíduos, o texto expõem que aqueles que necessitarem realizar um 

pagamento, depósito ou saque podem procurar um estabelecimento como o 

retratado, enquanto que a figura 33 parte “b” é vista com um momento da história 

que se passou, apesar de ter acarretado profundas mudanças sociais. Por 

vezes, esse retrato é tido apenas por um momento muito importante da história, 

mas que está no passado.  

Se levarmos em consideração as categorias analíticas da semiótica visual 

de Kress & Van Leeuwen (1996), podemos destacar na paisagem visual dos 

ambientes expostos nas imagens “a” e “b” que um ambiente é mais saliente que 

o outro, ou seja, a parte “a” chama mais à atenção dos agentes sociais devido a 

construção harmônica de cores fortes e vibrantes da fachada. Enquanto que a 

parte “b” embora traga o retrato histórico da cidade não chama mais a atenção 

dos passantes, pois a construção se deteriorou ao longo dos anos e deixou de 

ser chamativa.  
Por fim, realizaremos uma análise com enfoque na semiótica do espaço, 

que vai tratar do tipo de relação que se estabelece entre o texto, o sujeito e o 

seu lugar de exposição. O retrato desses momentos históricos representam uma 

simbologia para a cidade de Mossoró, sua exposição na lateral de um prédio 

antigo localizado na rua 30 de setembro tem a intenção de consolidar Mossoró 
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como a cidade da liberdade. Retratar acontecimentos como a libertação dos 

escravos, o primeiro voto feminino, a luta das mulheres e a expulsão do bando 

de lampião da cidade, numa rua intitulado 30 de setembro (data em que a cidade 

liberta os escravos antes da sanção da da Lei Áurea) não é uma coincidência, é 

uma tentativa de representar Mossoró como a terra de um povo livre.  

Todavia, não podemos desconsiderar o espaço/tempo de exibição desses 

acontecimentos. Atualmente, o edifício está com placa de venda, funcionando 

temporariamente como uma franquia de correspondência bancária, mas não foi 

sempre assim, pois no ano de sua construção e pintura o painel foi colocado com 

um determinado proposito, possivelmente, esse edifício em anos passados foi 

um órgão municipal que foi inaugurado para um determinado feito, mas que na 
atualidade tem novos fins. Vejamos na figura 31, por exemplo, temos uma visão 

totalmente diferente do memo ambiente. 
 

Figura 31: coleção mossoroense anos atrás 

 
Fonte: Lucena (2007, p. 56) 

 

Embora a imagem tenha perdido um pouco a qualidade, pois foi registrada 

pelo autor em questão através da ferramenta Google Maps anos atrás, podemos 

ter agora uma nova visão do painel em análise. Percebam as cores chamativas 

e vibrantes, como se tivessem acabado de pintar, certamente esse espaço 

chamava mais a atenção de seus habitantes no período de sua criação. Durante 

nosso estudo realizamos algumas entrevistas com pessoas responsáveis pelas 
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criações artísticas da cidade com o intuito de agregar informações a nossa 

análise, no entanto, não conseguimos descobrir o artista criador de tal obra, nem 

o que funcionava neste edifício no período de sua inauguração. Essas 

informações iriam contribuir com a esfera descritiva da análise centrada na 

Geossemiótica, pois a visão que temos hoje e as construções de significados 

que construímos a partir dos elementos visuais deste espaço na atualidade, 

podem não moldar as mesmas construções se considerarmos o seu 

espaço/tempo na história.  

Perante o exposto, temos legalidade para afirmar que embora muitos 

passantes, considerando o retrato atual desse lugar de interação, não notem a 

presença do texto retratado na figura 33 parte “b” ele busca se conectar com o 

povo, para que os indivíduos tenham em consciências as lutas que foram 

travadas por antepassados mossoroenses. Desse modo, o texto multimodal 

descreve a história do povo de Mossoró e sua exposição em via pública retrata 

o orgulho que o povo tem por seu passado, embora por vezes, esquecidos pelos 

agentes sociais e pelos próprios governantes.  

 

4.1.2 Análise do texto 1 de acordo com as Metafunções da GDV 

 

Nesse ponto, apresentaremos uma abordagem de análise imagética que 

pode ser utilizada pelos agentes sociais quando se depararem com uma 

paisagem visual no seu cotidiano. Vejamos a partir das categorias da GDV que 

grau de valores podemos associar a uma imagem para assim compreender o 

intuito de sua exposição. Ademais, estamos propondo uma técnica de leitura que 

instiga desenvolver a funcionalidade leitora dos indivíduos tornando-os capazes 

de interagir com qualquer tipo de texto. Todavia, vale ressaltar que embora haja 

diversas categorias analítica pode acontecer que nem todas possam ser 

empregadas a uma imagem, pois essa teoria não dar conta de todos os tipos de 

designs que possam ser criados e inventados pelo homem, mas é base que pode 

ser utilizada para um primeiro contato com um texto visual. Vamos à análise! 
 

4.1.2.1 Análise do texto 1 de acordo com a Metafunção Representacional 
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Concernente à metafunção representacional, que busca descrever a 

relação entre os atores de uma imagem, podemos perceber que pelo 

posicionamento dos personagens no texto ora há representação de atores, ora 

de reatores, proporcionando uma construção narrativa de ação transacional 

bidirecional. Isso ocorre devido à interação entre os participantes, ocasionando 

assim, um valor transacional, pois temos a evidência de um ator, de um vetor e 

de uma meta. E é bidirecional pelo fato de o participante assumir ora papel de 

ator ora de meta.  

 
Figura 32: análise do texto 1 – metafunção representacional 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

No processo reacionário, temos no lugar da meta um fenômeno que 

aparece, no caso de nossa análise, numa construção não-transacional, isso 

ocorre devido à ação do fenômeno não estar direcionada a algo ou alguém 

específico na construção imagética. Em contrapartida, uma das ações 

transacionais referenciadas na imagem faz menção a libertação dos escravos, a 

ação de quebrar as correntes classificam essa construção como transacional, já 

que existe a evidência do ator (os escravos/) e da meta (as correntes), ligados 

por um vetor.  

A segunda ação transacional registrada na imagem é a representação dos 

cangaceiros com suas armas. Assim como na primeira ação transacional, temos 
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o indicativo dos atores principais (os cangaceiros) e da sua meta (os 

personagens superiores), que estão ligados por vetores (representação das 

armas). Para Fernandes & Almeida (2008), quando um texto apresenta mais de 

um participante que está sendo ligado por um vetor, o segundo objeto ou ator 

representado é a sua meta. É essa ação que torna uma estrutura transacional.   

Quanto à estrutura representacional conceitual, a imagem apresenta um 

processo conceitual classificacional subordinado. Isso ocorre devido a colocação 

dos participantes na imagem. Embora, na organização dos acontecimentos, haja 

personagens mais acima e outros mais abaixo, todas as representações se 

encontram numa proposição de igualdade, de forma que não há evidência de 

uma classe superior de participantes.  

O processo conceitual analítico foi caracterizado como estruturado, por se 

tratar da descrição de acontecimentos históricos que fazem parte da história 

dessa cidade, nesse caso, os acontecimentos que caracterizaram os 

mossoroenses como libertários. Esse painel apresenta as partes que concernem 

a um todo maior, ou seja, são algumas das muitas partes da história social, 

política e cultural de Mossoró. 

No tocante ao processo conceitual simbólico, temos a caracterização de 

um processo sugestivo, qualificado assim por apresentar uma atmosfera sem 

muitos detalhes, em que podemos perceber que a descrição dos personagens 

representados não é muito nítida. Isso ocorre devido ao desgaste da pintura e a 

sua constante exposição ao sol, desse modo, aparecem mais as silhuetas dos 

personagens, deixando a composição imagética com poucas cores e sem uma 

iluminação específica. Com isso, podemos observar que, embora o painel retrata 

partes importantes da história da cidade, a sua deterioração indica a falta de 

manutenção do painel por parte das secretarias municipais que são voltadas a 

cultura e a parte artística do município, já que na época de sua exposição as 

cores originais do painel eram forte e vibrantes. 

Tendo em vista as considerações analíticas concernentes à metafunção 

representacional, podemos perceber que a relação entre os participantes do 

texto multimodal é bastante ativa. Apesar de observarmos a representação de 

acontecimentos diferentes, os atores representados na imagem se conectam 

entre si pelas ações desempenhadas, ou seja, em cada fração da história, havia 

um grupo lutando por melhorias, por ideais nos quais acreditavam, de forma que 
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não se trata apenas de acontecimentos, mas da história, cultura e lutas 

vivenciadas por um povo.  

 
4.1.2.2 Análise do texto 1 de acordo com a Metafunção Interativa 
 

De acordo com Kress & Van Leeuwen (2006), a metafunção interativa tem 

por objetivo analisar a relação entre a imagem e o seu observador, de forma que 

se esclareça o poder que um exerce sobre o outro.   

 
Figura 33: análise do texto 1 – metafunção interativa 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Concernente à categoria contato, temos a representação de olhares de 

oferta, o que torna o leitor/observador um espectador de fora, pois os olhares 

dos personagens representados não convidam o leitor à interação. Na verdade, 

os atuantes apresentam olhares dispersos, não havendo um grau de 

convidatividade ou intimidade para com o sujeito observador.  

No tocante à categoria distância social, temos o enquadramento de um 

plano médio, quadro esse que enfatiza o sentido de proximidade padrão. Não 

muito afastado, mas também não muito íntimo. Apenas o suficiente para deixar 

transparecer intimidade, de forma que o leitor/observador sinta que essa imagem 

também faz parte de sua história como sujeito social. Dessa forma, os 

contempladores do painel podem atribuir a proximidade dos acontecimentos a 
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sua identidade social, já que essas quatro conquistas, retratadas em xilogravura, 

é o pontapé inicial para conquistas maiores alcançadas pelo povo mossoroense.    

A categoria perspectiva vai tratar do ângulo em que o painel foi construído 

e como isso gera proximidade ou afastamento entre o texto multimodal e o sujeito 

observador (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). Em nossa análise, identificamos 

o ângulo oblíquo, que é caracterizado por apresentar um deslocamento que 

afasta o leitor da realidade retratada. Esse plano apresenta uma sensação de 

aleinhamento, afastando o sujeito observador do acontecimento retratado. Esse 

ângulo foi registrado em câmera baixa, que dá uma sensação de superioridade 

aos personagens representados, deixando o leitor/observador com sessão de 

inferioridade perante as representações de xilogravuras em painel.  

A última categoria da metafunção interativa é a modalidade que descreve 

os mecanismos utilizados para ajustar o nível de realidade das imagens 

(FERNANDES & ALMEIDA, 2008). Em nossa investigação, notamos três 

aspectos emblemáticos dessa categoria: o primeiro é a contextualização, que 

trata da ambientação do cenário. Aqui percebemos uma riqueza estrutural, tanto 

no plano de fundo quanto na descrição dos personagens representados. O 

cenário é rico em detalhes, por exemplo, a ilustração da igreja de São Vicente, 

a encenação de liberdade com os escravos quebrando as correntes, sem falar 

na sutileza ao descrever os itens de uso feminino, como vestido, bolsa e jóias.  

O segundo aspecto referenciado é a iluminação, atualmente, 

encontramos uma ausência de pontos específicos de luz ou de uma 

luminosidade que dê ênfase aos elementos históricos retratados no painel, mas 

talvez houvesse na época em que foi feito. Uma possível explicação para esse 

fenômeno é a exposição constante do painel ao sol, pois pode-se perceber 

traços de cores fortes e vibrantes, no entanto, pela deterioração ocasionada pela 

constante exposição a luz solar e pela falta de manutenção do painel uma análise 

justa considerando esse aspecto, não é válida. 

 E por fim, a terceira função da modalidade que podemos fazer referência 

é a coloração. Sem cores fortes e vibrantes, o painel está representado por tons 

neutros e claros, mas isso não ocorre por acaso. Isso acontece, novamente, por 

sua constante exposição ao sol, pode-se até perceber a existência de traços e 

tonalidades mais fortes nas representações, mas devido à falta de manutenção 

da pintura em relevo as cores perdem a força do brilho e a entonação nos 
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contrastes, impossibilitando assim, a descrição de que acontecimento, segundo 

esta categoria, recebe maior índice de importância. 

Perante esta descrição analítica, podemos enfatizar que o 

posicionamento do leitor/observador quanto ao texto exposto é de admirar, pois 

em nenhum momento as representações multimodais deixam transparecer 

convidatividade ou interação para com o sujeito. Nesse caso, o indivíduo não é 

convidado a interagir, mas sim, a admirar o retrato de sua história. 

 
4.1.2.3 Análise do texto 1 de acordo com a Metafunção Composicional 
 

A próxima análise busca atingir o nível mais analítico/descritivo possível, 

já que a metafunção composicional busca analisar todos os possíveis 

enquadramentos de relação e interação, incorporando alguns dos aspectos das 

outras metafunções da GDV. 

 
Figura 34: análise do texto 1 – metafunção composicional 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em referência à categoria valor de informação, que deve destacar as 

informações ditas por “dadas” e "novas", queremos destacar que nesse ponto a 

tese não se aplica à imagem. Isso ocorre devido a estrutura imagética que foi 

proposta pelo artista, percebam que não há intenção de apresentar uma nova 

perspectiva de algo que já passou, pelo contrário, podemos observar a 

representação de um momento histórico tal qual aconteceu, e não uma 



73 
 

reinvenção, dessa forma não há uma perspectiva de algo “novo”, existe apenas 

informações “dadas”, ou seja, o retrato e um momento da história.  

 Outros elementos de análise da categoria referenciada são as 

informações ideais que ficam na parte superior e as informações reais que ficam 

na parte inferior do painel. Ao analisarmos esses aspectos, podemos constatar 

que a construção do que é ideal para a cidade é que ela possa contar a sua 

história e os marcos que a tornaram conhecida. Mas a realidade é diferente: o 

real apresenta uma visão de desvalorização do espaço e o descuido de um 

edifício, ou seja, pôr o espaço à venda pressupõe a desvalorização da própria 

história da cidade, como se esses momentos não tivessem tanta importância.  

Outros pontos importantes desse texto multimodal são as margens e o 

centro. O emoduramento do painel criado nas margens concretizam e alicerçam 

a história contada como um álbum de fotografias que resgata flashes da 

memória. Já as informações do centro dão ênfase a história, principalmente ao 

retratar a Igreja de São Vicente, um dos cartões postais da cidade, o que 

intensifica a identidade do povo mossoroense ao deixar a sua marca para a 

posteridade. 

Concernente à categoria saliência, que é responsável pelo valor de 

importância dos elementos representados, podemos dizer que, nessa análise, a 

própria natureza da obra - em alto relevo - indica saliência, já que entre tantos 

outros estilos artísticos o artista escolheu produzir este. Quanto ao 

enquadramento dos personagens representados, percebam que os elementos 

apresentam um mesmo grau de igualdade no tamanho, ou seja, quando o artista 

esculpiu deu o mesmo nível de importância a cada um dos acontecimentos. 

Quanto a coloração não é possível basear uma análise nesse viés, já que o 

painel não foi sempre assim, o retrato que vemos hoje está desgastado devido 

a sua constante exposição ao sol e chuva, por isso uma análise baseada em 

tons e contrastes não é válida.  

A última categoria da metafunção composicional é a estruturação, que 

pode ocorrer forte ou fraca. No caso de nossa análise, temos uma estruturação 

forte, isso ocorre pela desconexão dos elementos apresentados. Notemos que 

estão sendo retratados quatro acontecimentos, que ocorreram em períodos 

diferentes e têm contextos diferentes, de forma que um não necessita do outro 

para acontecer.  
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A análise desse mural a partir das categorias da GDV nos faz perceber 

que elementos como cores, contrastes e a forma como os personagens são 

retratados numa imagem são importantes para sua interpretação, ao mesmo 

tempo, que indica o valor de importância que os membros sociais e 

governamentais do município dão para essas construções históricas, nos 

levando a questionamentos como: por que o painel não foi reparado ao longo 

dos anos? Por que não há manutenção e estão vendendo o edifício em que a 

obra foi esculpida? São esses questionamentos que fazem os leitores mais 

ativos e empoderados, pois é preciso entender algo para concordar ao se impor 

a ele. 

 
4.2 ANÁLISE DO TEXTO 2  
 

O segundo texto multimodal que será analisado trata-se de um 

estabelecimento privado como retrata a figura 35. O edifício Pax faz parte de um 

trajeto de história e luta para a cidade de Mossoró, pois a área que esse 

estabelecimento ocupa é ponto de encontro para protestos e reivindicações 

populares, ademais, em tempos passados o Pax era utilizado para outros fins, 

onde hoje funciona uma loja de departamentos, antigamente era conhecido 

como o Cine Pax. Situada em uma das esquinas mais movimentadas do centro 

da cidade de Mossoró, o edifício localiza-se em frente à Praça Rodolfo 

Fernandes, que se popularizou no decorrer dos anos como a praça do Pax32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
32 Informações baseadas na matéria: Repórter Luiza Gurgel faz um passeio no tempo de 
Mossoró, cidade dos cinemas. Disponível em: https://defato.com/cultura/86160/reprter-luiza-
gurgel-faz-um-passeio-no-tempo-de-mossor-cidade-dos-cinemas. 
 

https://defato.com/cultura/86160/reprter-luiza-gurgel-faz-um-passeio-no-tempo-de-mossor-cidade-dos-cinemas
https://defato.com/cultura/86160/reprter-luiza-gurgel-faz-um-passeio-no-tempo-de-mossor-cidade-dos-cinemas
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Figura 35: o edifício Pax na atualidade - loja Marisa 

 
Fonte: Captada pela autora 

 

Além de funcionar como cinema, o Pax serviu de palco para grandes 

atrações musicais e teatrais, artistas como Roberto Carlos, Vicente Celestino e 

o frei e cantor mexicano José Mijoca fizeram parte dessa história. No entanto, 

por problemas estruturais, o Cine fechou as portas às vésperas de seu 

aniversário de 65 anos de funcionamento33. Reconhecendo a importância social 

e cultural desse espaço, vejamos como se dá o processo de interação pessoal, 

visual e geográfica dessa área. 
 

4.2.1 Análise do texto 2 de acordo com a Geossemiótica  

 
Vamos iniciar a nossa segunda análise geossemiótica discorrendo sobre 

a categoria ordem de interação, que como já citado, vai tratar da maneira como 

as pessoas interagem umas com as outras em um determinado espaço 

(NICHOLS, 2011). Para isso, levamos em consideração as sensações físicas 

                                                             
33 Informações baseadas na matéria: Cine Pax fecha as portas às vésperas de completar 65 
anos de existência. Disponível em: https://nominuto.com/noticias/ciencia-e-saude/cine-pax-
fecha-as-portas-as-vesperas-de-completar-65-anos-de-existencia/10360/ . 

https://nominuto.com/noticias/ciencia-e-saude/cine-pax-fecha-as-portas-as-vesperas-de-completar-65-anos-de-existencia/10360/
https://nominuto.com/noticias/ciencia-e-saude/cine-pax-fecha-as-portas-as-vesperas-de-completar-65-anos-de-existencia/10360/
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que ativamos quando estamos em contato com o outro (SCOLLON & SCOLLON, 

2003).  

Percebam que cada ser humano tem uma forma de lidar com o ambiente 

ao qual está exposto. Embora não haja muita interação entre indivíduos no 
espaço apresentado na figura 35, ver as lojas abertas é um indicativo de que 

esse espaço é propício a interações sociais. A pouca frequência de pessoas nas 

ruas é devido a pandemia instaurada pelo COVID-1934, no entanto, mesmo em 

meio a um cenário pandêmico, os donos de alguns estabelecimentos optaram 

por continuar em funcionamento, com algumas prevenções, do que fecharem 

suas portas, como fizeram outras franquias. 

 Percebam que mesmo com essa atitude o mercado de compras está 

praticamente vazio, pois mesmo havendo comerciantes de pequeno porte em 

atuação no mercado a clientela é praticamente escassa, salve alguns poucos. 

Desse modo, podemos concluir que a interação, nesse caso, é restrita a poucos, 

assim sendo, podemos constatar que a pandemia limitou a interação tanto de 

indivíduo para indivíduo quanto para com o sujeito e o lugar de interação. 

Ademais, a maneira que interagimos num espaço pode ser influenciado também 

pelo seu espaço/tempo, as coisas que estão acontecendo em um determinado 

momento da história. Para uma melhor discussão vamos observar na figura 36 
a composição imagética do pax em relação com o seu espaço/tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
34 Para mais informações acessar: https://coronavirus.saude.gov.br/. 
 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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Figura 36: cine pax – um recorte da história 

 
Fonte: registrado por: Hemilky Souza. Disponivel em: <encurtador.com.br/ANU05>. 

 

O retrato que temos do Pax nessa imagem é bastante diferente da 

primeira que foi apresentada na figura 35, isso porque vemos o mesmo 

ambiente em momentos diferentes da história. Na primeira imagem temos um 

retrato atual do pax, que atua como uma loja de departamento de roupas, mas 

que temporariamente não está em funcionamento devido a um período 

pandêmico social, ou seja, aspectos de um determinado período de tempo no 

mundo físico que impede o contato de pessoa para pessoa, dessa forma, a 

interação se dar de maneira mais contida e afastada, quando há.  

Nesse segundo caso, temos a representação do mesmo espaço, mas 

num tempo diferente. Nesse contexto, podemos perceber que o tipo de interação 

que pode ser executada em comparação com a atualidade é diferente, já que o 

espaço em questão não possui o mesmo significado. Ou seja, quem frequentou 

esse espaço na antiguidade o fez com o intuito de apreciar a arte, a cultura, 

através da tela do cinema, hoje em dia, quem visita esse espaço consume um 

tipo de produto diferente, como vestimentas e artigos de moda. 
Concernente à semiótica visual, podemos ressaltar a forma como os 

indivíduos interagem com a exposição de textos multimodais nas vias públicas e 

https://br.pinterest.com/h3milky/
https://br.pinterest.com/h3milky/
https://br.pinterest.com/h3milky/
https://br.pinterest.com/h3milky/
https://br.pinterest.com/h3milky/
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privadas da cidade. Percebam que as técnicas de marketing de cada um dos 

estabelecimentos da figura 34 tem um público alvo que deseja persuadir, ou seja, 

esses textos foram criados na intenção de influenciar as nossas decisões como 

sujeitos sociais, de forma que escolhemos um produto e outro não. O grau de 

envolvimento entre o sujeito observador e o aspecto visual que o rodeia, 

influencia na forma que as pessoas atuam nas vias públicas e privadas. 

Já a semiótica do lugar agrega a interação dos clientes e a persuasão 

do texto multimodal à área de localização desse espaço. No caso da figura 35, 
podemos perceber que os estabelecimentos em aberto, mesmo estando em via 

pública (nas calçadas), cada um deles é tido por privado, pois possui um 

proprietário em potencial. Notemos também que a maior parte das barracas de 

camelôs se encontram na frente de franquias populares no âmbito social, ou 

seja, sabendo que algumas lojas são mais acessíveis que outras, os 

comerciantes aproveitam a deixa para explorar esse público em potencial. 

Ademais, percebam como esse ambiente influencia tudo o que está ao 

seu entorno, por exemplo, a praça Rodolfo Fernandes que se localiza em frente 

ao Pax possui um nome próprio, no entanto, passou a ter outra referência na 

visão de seus habitantes como a praça do pax, fica na avenida do pax. Percebam 

que as ações que são desempenhadas em um espaço têm a ver com o 

significado que ele apresenta cultural e socialmente. 

Com a análise Geossemiótica, podemos perceber que um texto não é 

exposto por acaso em um determinado lugar, haverá sempre uma intenção por 

trás de cada exposição, uma meta a ser alcançada. O processo de interação 

social engloba todo um repertório textual que vai desde a exposição do texto 

multimodal até o seu local de exibição, o modo como os agentes sociais agem e 

interagem com outros e com os aspectos visuais disponíveis em cada local é 

que vai influenciam no tipo de comportamento que cada indivíduo executará.   

 

4.2.2 Análise do texto 2 de acordo com as Metafunções da GDV 

 

Poder interpretar a paisagem linguística que circunda os ambientes 

sociais, sejam públicos ou privados, é de extrema importância para a formação 

identitária do sujeito leitor, por esse motivo, ter conhecimento a respeito das 

categorias analíticas da GDV vai auxiliar o observador desses textos a tornar-se 
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um leitor mais crítico, além de ser um dos possíveis pressupostos teóricos que 

auxiliam na interpretação dessas semioses.  
 

4.2.2.1 Análise do texto 2 de acordo com a Metafunção Representacional 
 

Concernente à metafunção representacional com função narrativa, que é 

voltada a descrição dos elementos em cena, não podemos destacar a presença 

de atores, ação e meta, nesse caso, a análise do aspecto narrativo não se 

enquadra nessa circunstância.  

 
Figura 37: análise do texto 2 – metafunção representacional 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nesse ponto, abordaremos as representações conceituais, iniciando pela 

representação conceitual classificacional que, nesse contexto, ocorre em dois 

níveis diferentes, o subordinado e o superordinado. Este primeiro é representado 

pelas barracas de camelôs, um grupo de pequenos empreendedores com 

produtos vastos, mas que são subordinados a grupos maiores, como a franquia 

“Marisa”, que pertence a uma classe superordinada, já que possui uma marca 

própria e outras franquias espalhadas pelo país, dessa forma temos uma marca 

maior e outras secundárias. 

Já no processo conceitual analítico, dada a análise, podemos classificá-

lo como estruturado, isso ocorre pelo fato dos comerciantes descreverem através 

dos cartazes que estão na lateral de seus camelôs os produtos que fazem parte 
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de seu acervo comercial, ou seja, eles deixam a vista os produtos e serviços que 

eles podem oferecer, como venda de baterias de celulares, fones de ouvido e 

conserto de aparelhos danificados. Com isso, temos a descrição “das partes” de 

um “todo”, isto é, a descrição de todos os produtos que o estabelecimento em 

questão pode proporcionar aos seus clientes. Nesse caso, o “todo” é a própria 

loja que de oferece sua prestação de serviços e mercadorias.  

Concernente ao processo conceitual simbólico, podemos perceber a 

descrição de dois aspectos: o atributivo e o sugestivo. Esse primeiro é 

caracterizado pela franquia “Marisa”, que tanto em tamanho quanto em 

intensidade de cores, tem o seu posicionamento realçado na imagem, sendo o 

mais saliente e chamativo. Enquanto que os representantes sugestivos são 

caracterizados pelos comerciantes de rua, os camelôs. Notemos que cada 

comerciante tem a sua forma de atribuir significados aos seus produtos de 

venda, com iluminações específicas e contornos de seus objetos. 

Nesta análise da metafunção representacional, é notória as construções 

de sentido que cercam as ruas da cidade de Mossoró. Com esse tipo de análise, 

queremos mostrar que é possível associar significado às mais diversas 

construções textuais, aos quais, a sociedade mossoroense tem acesso 

diariamente.  
 

4.2.2.2 Análise do texto 2 de acordo com a Metafunção Interativa 
 

Analisemos o texto na perspectiva interativa: a primeira categoria de 

análise é o contato que pode se desdobrar em olhar de demanda e de oferta. O 

intuito dessa categoria é avaliar o nível de intimidade que é gerada através do 

olhar de um observador para outro.  No caso do texto em questão, não há esse 

tipo de interação, pois não podemos identificar nenhum telespectador em 

interação com outros. Vale ressaltar que a proposta da GDV não é uma verdade 

absoluta em que suas categorias vão se enquadrar perfeitamente em todos os 

casos, é apenas uma vertente que pode auxiliar na interpretação de múltiplas 

semioses.  
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Figura 38: análise do texto 2 – metafunção interativa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Já a distância social apresenta um plano aberto, que além de dar uma 

visão geral de todo o ambiente, acaba por afastar o leitor da interação, ou seja, 

é uma construção que indica impessoalidade e distanciamento, como se o 

participante interativo não pertencesse a esse ambiente. Por causa disso, o laço 

de familiaridade da relação entre o leitor/observador e os participantes 

representados é de estranhamento, pois a distância os torna impessoais.  

No tocante à categoria perspectiva, temos a representação do ângulo 

frontal, isso ocorre quando a imagem se encontra a nível do olhar, essa 

representação manifesta uma relação de poder igualitária, de modo que o 

participante interativo é capaz de partilhar da mesma realidade que está em 

construção. Esse ângulo ocasiona o envolvimento do leitor/observador com a 

ideia representada, deixando transparecer que o indivíduo tem papel de 

igualitário, ou seja, tem acesso a essa realidade.    

A última categoria de análise da metafunção interativa é a modalidade, 

que é responsável pelos valores de verdade das imagens. No enfoque de nossa 

análise, destacamos pontos importantes que estão em destaque, como a 

iluminação. Na parte superior da imagem, não há contrastes tão fortes, mas na 

parte inferior, onde se encontra o comércio de camelôs, podemos perceber um 

exagero de iluminação, de forma que cada comerciante busca chamar atenção 
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do leitor/observador através de postos estratégicos de luz com a mistura de 

cores fortes e chamativas. Dessa forma, os contornos da franquia “Marisa” 

passam despercebidos perante as chamativas logomarcas dos camelôs, mesmo 

sendo num tamanho menor. Além disso, a luminosidade dos textos torna a 

exposição da franquia de baixa intensidade.   

Em referência à análise interativa, podemos concluir que a relação que se 

estabelece entre o leitor/observador e o texto multimodal é de apreciação. A 

intenção dos elementos representados é convidar o participante interativo à 

reflexão, levando-o a pensar em que ambiente ele melhor se enquadra, a saber, 

que estabelecimentos vai atender melhor às suas necessidades. 

 
4.2.2.3 Análise do texto 2 de acordo com a Metafunção Composicional 
 

A análise da metafunção composicional, nesse caso, propicia uma visão 

mais geral do texto multimodal em questão. No entanto, considerando a primeira 

categoria de análise “valor de informação”, podemos destacar apenas as 

funções ideais/ reais, centro/ margens do texto.  

 

Figura 39: análise do texto 2 - metafunção composicional 

 
Fonte: Elaboração própria 
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No que diz respeito à composição ideal e real da imagem, podemos 

destacar na parte superior da imagem a construção do que seria ideal para a 

comunidade, embora esse estabelecimento não funcione com o mesmo intuito 
de sua fundação a sua nomenclatura não mudou, continua sendo o edifício Pax, 
com isso, podemos perceber o desejo de ativação da memória mesmo que 

inconscientemente pelo que o pax representou no passado quando no prédio 

funcionava o primeiro cinema da cidade35, era um local de entretenimento e lazer 

para famílias. Atualmente, o estabelecimento é utilizado como uma franquia de 

roupas, a Marisa. 

  Na parte inferior da imagem é o local na qual se identifica a construção 

visual dos elementos considerados “reais”, de acordo com a teoria de base as 

construções reais são aquelas que fazem parte da realidade do sujeito, o que 

está acontecendo naquele dado momento. Com isso, podemos destacar como 

elementos da realidade a construção do cotidiano da cidade após a pandemia 

do COVID-19, como o fechamento temporário de várias lojas, incluindo a 
“Marisa”, situada na parte inferior do edifício retratado na figura 39. 

Notadamente, poucos estabelecimentos permanecem em funcionamento como 

os pequenos empreendedores autônomos, os camelôs e poucas franquias de 

porte maior. As ruas que geralmente estavam cheias de pessoas se esvaziaram 

e os estabelecimentos que geralmente se encontravam lotados se encontram de 

portas fechadas. 

Convenentes as informações que se encontram no centro da imagem 

podemos observar a exposição de duas vidraças em formato de um janelão e 

entre esses espaços a nomenclatura chave que nomeia o prédio “Pax”, sendo o 

elemento que se apresenta numa perspectiva de maior intensidade tanto pelo 

tamanho como pelas cores, que será melhor detalhado na análise da categoria 

saliência. Enquanto isso, os elementos secundários do texto, as margens, são 

compostas por todos os demais elementos que estão em volta da informação 

principal, dito isto, podemos destacar a presença de pequenos empreendedores 

                                                             
35 “O período áureo do cinema em Mossoró aconteceu mesmo depois do Cine Pax. Estreando 
no dia 23 de janeiro de 1943, a casa de filmes trouxe não só películas de todos os tipos, mas 
muitas histórias e cultura para os mossoroenses”. Informações retiradas da página do Jornal De 
Fato, uma das folhas mais conhecidas da cidade. Acesso a página pelo link: 
<https://defato.com/cultura/86160/reprter-luiza-gurgel-faz-um-passeio-no-tempo-de-mossor-
cidade-dos-cinemas>.  

https://defato.com/cultura/86160/reprter-luiza-gurgel-faz-um-passeio-no-tempo-de-mossor-cidade-dos-cinemas
https://defato.com/cultura/86160/reprter-luiza-gurgel-faz-um-passeio-no-tempo-de-mossor-cidade-dos-cinemas
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neste espaço, como feirantes, camelôs e a movimentação de carros e poucos 

pedestres pela área. Todos esses elementos, sejam os principais ou os 

secundários, fazem parte do enredo central da composição visual da avenida da 

cidade.  

A segunda categoria composicional de análise é a saliência, ou seja, a 

ênfase que é dada aos elementos imagéticos em cena.  Podemos destacar como 

maior saliente o edifício do Pax, onde se localiza a loja Marisa. Além de maior 

em tamanho, as cores fortes em combinação com a logomarca ocasionam um 

rima visual, tornando-o o mais saliente na construção imagética, dando uma 

ênfase maior a loja, como sendo a mais importante na construção, deixando os 

comerciantes de menor porte com uma ênfase de baixa intensidade. 

Por fim, temos a categoria estruturação que pode se apresentar como 

sendo forte ou fraca. No caso do texto analisado, podemos concluir que estamos 

diante de uma estruturação forte, devido à desconexão dos elementos dispostos. 

Percebam que cada comércio tem uma forma de se apresentar aos clientes, tem 

uma logomarca diferenciada e representada por cores e formas distintas. É esse 

afastamento que propicia a desconexão dos elementos. 

Ao concluir mais uma análise nas categorias da GDV, podemos dizer que 

o texto multimodal analisado é um espaço passível à interação, que busca 

conquistar o leitor/observador, não só a admirar o ambiente, mas a interagir com 

o espaço, ou seja, é uma área que busca conquistar o sujeito observador com 

artifícios visuais, na tentativa de fazê-los adquirir seus produtos. Dessa forma, 

cabe ao leitor a interpretação das semioses da cidade e decidir se vai permitir 

ser persuadido por esses textos ou não. 
 

4.3 ANÁLISE DO TEXTO 3  
 

A terceira imagem escolhida para análise desta pesquisa é um 

monumento histórico que culturalmente é um marco para a cidade de Mossoró, 

pois é um dos símbolos que fortalecem o ideal de Mossoró como terra da 

liberdade e isso é enaltecido desde o nome da obra, intitulado de Estátua da 

Liberdade, em exposição na figura 40. Localizada na Praça da Redenção que 

fica em frente a biblioteca pública municipal, situada na rua 30 de setembro, o 
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monumento foi esculpido pelo artista Francisco Paulino da Silva que também foi 

o autor de outras obras espalhadas pela cidade36.  

O primeiro aspecto analítico que utilizaremos é o Geossemiótico. Já 

sendo sabedores que esse espaço é reconhecido de forma histórica e cultural 

por seus habitantes, com essa análise veremos como se dá o processo de 

interação dos agentes sociais com sua história a partir do espaço/tempo desse 

ambiente, levando em consideração as impressões pessoais, visuais e 

geográficas.  

 
Figura 40: Estátua da Liberdade 

 
Fonte: imagens captadas pela autora 

 

4.3.1 Análise do texto 3 de acordo com a Geossemiótica 
 

                                                             
36 Informações baseadas na matéria: Estátua da Liberdade representa o sentimento de luta e do 
povo livre de Mossoró. Disponível em: https://defato.com/mossoro/78112/esttua-da-liberdade-
representa-o-sentimento-de-luta-e-do-povo-livre-de-mossor.  
 

https://defato.com/mossoro/78112/esttua-da-liberdade-representa-o-sentimento-de-luta-e-do-povo-livre-de-mossor
https://defato.com/mossoro/78112/esttua-da-liberdade-representa-o-sentimento-de-luta-e-do-povo-livre-de-mossor
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A primeira categoria analítica que utilizaremos do pressuposto 
Geossemiótico é a ordem de interação, que vai tratar das relações sociais que 

tentamos manter com os indivíduos com os quais mantemos constante contato. 

Isso tem a ver com as sensações que ativamos no nosso emocional e na forma 

que agimos em determinados ambientes quando estamos interagindo com o 

outro (SCOLLON & SCOLLON, 2003).  

Ao observarmos a figura 40 não identificamos nenhum tipo de interação 

de pessoa para pessoa, nem de pessoas com o espaço. No entanto, pode-se 

associar esse esvaziamento nos espaços públicos ao momento pandêmico que, 

atualmente, temos vivido com o COVID-1937, já que o monumento se encontra 

numa praça, em frente a biblioteca pública e ao entorno da Escola Estadual Prof. 

Solon Moura, é uma área que tende a ser muito frequentada. Embora não haja 

interação social no momento representado no flash, não podemos desconsiderar 

as impressões de sentido que podem ser ativadas ao contato com esse 

ambiente. Podemos destacar também que mais uma vez o COVID-19 influencia 

no afastamento social dos indivíduos com o espaço e com outras pessoas, 

proporcionando o fechamento de espaços de grande acesso populacional e de 

constante interação social.  

Para uma melhor descrição, vamos observar outros ângulos desse 

espaço nas figuras 41, 42 e 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
37 Para mais informações acessar: https://coronavirus.saude.gov.br/. 
 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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Figura 41, 42 e 43: Ângulos diferentes de um mesmo espaço - biblioteca pública, praça 
da redenção e Escola Estadual Prof. Solon Moura 

 
Fonte: imagens captadas pela autora 

 

Utilizando o arcabouço da semiótica visual, podemos perceber que, de 

fato, o ambiente foi pensado e preparado para interação social, pois aproxima 

espaços como representado nas figuras 41 e 43 de grande acesso populacional, 

tendo como maior alvo os estudantes, e ao mesmo tempo, propicia uma área 

para entretenimento na figura 40 que é a praça onde está situada o monumento 

desta análise. Embora possa parecer um lugar tranquilo e ideal para estudo, não 

podemos esquecer que essa praça fica no meio de uma rua principal que é 

bastante movimentada, ou seja, ruídos de veículos são constantes o que pode 

ocasionar muitas distrações. Ainda na figura 40 podemos destacar um segundo 

monumento que se apresenta na praça, que visualmente convida o seu 

observador a reflexão sobre a importância da leitura e que o ambiente em 

questão foi pensado para fins desse gênero.  

No tocante ao objeto de análise, a estátua da liberdade, e seguindo os 

pressupostos de Kress & Van Leeuwen (2006), podemos perceber que no 

tocante ao nível de interação do observador para com o monumento podemos 

destacar a elevação e destaque que é dado ao elemento, já que é bastante alto, 

com isso, a posição do sujeito social é de observador, um contemplador da 

história alicerçada nas ruas da cidade, uma prova disso é a descrição do 
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monumento numa placa de metal, explicando que o dia 30 de setembro de 1883 

foi um marco para a história de Mossoró e apresenta o nome dos socialistas que 

fizeram desse momento uma realidade. 
No que diz respeito a semiótica do lugar vamos iniciar destacando a 

localidade do monumento. Percebam que esse elemento não se encontra em 

qualquer praça ou rua da cidade, estrategicamente, a estátua da liberdade, está 

em exposição na praça da redenção, numa rua intitulada 30 de setembro. Se 

ligarmos todas essas informações podemos perceber o destaque que é dado ao 

acontecimento do dia 30, que foi a libertação dos escravos da cidade anos antes 

da sanção da lei áurea, marcando a cidade como estando a frente do seu tempo. 

 Os fazendeiros da região libertaram seus escravos no dia 30 de 

Setembro de 1883, fato que marcou a história e as ruas da cidade de Mossoró. 

Tendo por base esses acontecimentos, é notória as alegorias feitas a esse 

momento histórico, cada informação que faz parte desse espaço busca enfatizar 

a ideia de Mossoró como terra libertinária, um espaço de liberdade expressão, 

emoção e feitos sociais livres de censura.  

Com essa análise pôde-se ver que qualquer tipo de informação que é 

transmitida a partir de um lugar, espaço ou gênero textual tem uma finalidade, 

seja de informar, de marcar a história, enaltecer um acontecimento, há sempre 

um porquê por trás de cada composição multimodal, que acaba por influenciar a 

maneira que a população interage com esse ambiente.  
 

4.3.2. Análise do texto 3 de acordo com as Metafunções da GDV 

 

Diferente dos demais textos imagéticos já analisados, este é um pouco 

diferente, pois não se trata de prédio, pintura ou formações gráficas visuais. 

Neste terceiro, caso nos propomos a analisar um monumento em exposição 

numa área pública da cidade, nosso intuito é mostrar que os conhecimentos no 

tocante a GDV podem ser utilizados na observação de qualquer artefato 

multimodal, entretanto, como já citado no início das discussões a vastidão de 

categorias analíticas que esta teoria apresenta não dar conta de todos os tipos 

de designs multimodais que possam ser criados e inventados pelo homem, 

todavia, é uma base de apoio que auxiliará o leitor em suas primeiras interações 

e construção de significados ao se depararem com uma formação visual.  
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4.3.2.1 Análise do texto 3 de acordo com a Metafunção Representacional 
 

A primeira categoria analítica voltada a metafunção representacional que 

utilizaremos são as representações narrativas, que tem a ver com as ações 

desempenhadas entre os participantes internos de uma imagem, ou seja, tem 

relação com as ações e eventos desempenhados pelos personagens 

representados na figura, esses personagens é o que chamamos de atores e/ou 

reatores que estão ligados a uma meta ou um fenômeno através de uma linha 

ocular denominada de vetor. 
Na figura 44 podemos destacar a presença de um único participante que 

desempenha uma ação não-transacional ao erguer uma tocha com a mão direita 

e com a esquerda uma placa que destaca o ano de 1883, data que celebra a 

libertação dos escravos na cidade de Mossoró antes da sanção da lei Áurea. 

Essa ato é denominado não-transacional porque o participante representado não 

direciona a ação a algo ou alguém, de forma que não existe uma meta definida 

nem outros participantes que façam parte de um ato de interação. Outra 

categoria narrativa que podemos destacar na figura é o letreiro com o ano de 

1883 que pode ser classificado como um processo mental, isto é, não é algo dito 

pelo personagem representado, mas é uma informação que faz parte da 

construção de sentido daquilo que esse monumento representa. 

 
Figura 44: análise do texto 3 – metafunção representacional 

 
Fonte: imagens captadas pela autora 
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A segunda categoria analítica voltada a metafunção representacional são 

os processos conceituais, nesse caso, o intuito não é descrever ações e sim o 

que o personagem representado quer significar com essa construção. Para isso, 

a teoria de base apresenta as categorias classificacional, analítica e simbólica. 

No tangente ao processo classificacional podemos caracterizá-lo como sendo 

subordinado, isso se dar em razão do elemento em exposição fazer parte de 

uma construção memorial maior, cujo intuito é alicerçar a lembrança de um 

acontecimento histórico, ou seja, essa é apenas uma das construções simbólicas 

que celebram um fato ocorrido, nesse caso, temos uma categoria menor de uma 

construção maior. 

Concernente ao processo representacional conceitual analítico, que faz 

referência a uma estrutura que relaciona um portador (o todo) as suas partes (os 

atributos possessivos), podemos classificar essa figura como pertencendo a um 

processo analítico desestruturado. Isso ocorre, por não haver a descrição dos 

atributos possessivos nessa construção imagética, percebam que existe a 

presença do portador, o monumento, não há a descrição de suas partes nem de 

elementos que possam vir a ser atribuídos futuramente. Com isso, podemos 

destacar apenas a representação do todo.  

No tocante ao processo conceitual simbólico, que é responsável pela 

descrição daquilo que os participantes representam ou são, definindo assim a 

identidade do sujeito a partir dos elementos mais salientes que o compõem, 
podemos definir o processo conceitual simbólico da figura 44 como sendo 

sugestivo. Essa afirmativa é baseada na presença de um único participante, o 

portador, e sua identidade que é marcada por uma mistura de cores brandas e 

suaves sem muitos atributos emblemáticos e de maior intensidade. O valor 

simbólico aferido nesse caso está mais no nível memorial do que no estrutural, 

ou seja, o intuito é trazer à tona o que ele representa para a sociedade, a 

lembrança de um ato de consciência e generosidade, a libertação dos escravos 

da cidade de Mossoró.  

Com essas considerações, finalizamos a primeira etapa analítica do 

terceiro texto multimodal. A perspectiva representacional nos atenta para as 

representações internas do texto multimodal, de modo que possamos observar 

a forma que os elementos são posicionados e ajustados para comunicar, alertar 

ou nos fazer lembrar de algo. Os conhecimentos acerca desta metafunção nos 
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propícia uma primeira leitura visual mais observatória, levando em consideração 

os detalhes e intenções que possam estar por trás dos elementos e atributos 

alocados a uma representação imagética.  

 
4.3.2.2 Análise do texto 3 de acordo com a Metafunção Interativa 
 

Os pressupostos analíticos que utilizaremos neste tópico diz respeito a 

segunda metafunção da GDV, a interativa, que busca identificar como se dar a 

relação entre os participantes representados e o público observador, a partir de 

quatro níveis de interação diferentes, o contato, a distância social, a perspectiva 

e a modalidade. Uma análise sob esse viés nos fará compreender o nível de 

intimidade que um texto multimodal exposto pode tencionar. 
Concernente ao contato, podemos observar na figura 45 que o enfoque 

do olhar do monumento não pode ser identificado, pois não há um alvo traçado 

e sim uma representação dispersa, isto, foi o que Kress & Van Leeuwen 

denominaram de olhar de oferta. É nomeado assim porque não há interação 

entre o participante representado e o sujeito observador a partir do olhar, ou seja, 

nenhuma relação é criada entre o objeto do olhar e o espectador, desse modo, 

o elemento estar a vista para a contemplação e não para interação. 

 
Figura 45: análise do texto 3 – metafunção interativa 

 
Fonte: imagens captadas pela autora 
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No tocante a segunda categoria analítica interativa, distância social, cuja 

função é determinar a forma que o personagem é exposto e avaliar o nível de 

proximidade entre o participante representado e o telespectador, podemos 
observar que no caso da figura 45 temos a caracterização de um o plano aberto 

ou long shot. Isso ocorre devido a constatação de sua exposição máxima ao olho 

do observador, o que ocasiona um estranhamento em virtude de seu 

distanciamento, afastando o sujeito social daquela realidade.  

Já a categoria perspectiva tem a ver com o ângulo que uma imagem pode 

ser visualizada, de maneira que influencia o ponto de vista do observador no que 

diz respeito às relações de poder que são exercidas. Na análise em questão, 

podemos identificar o ângulo vertical com o enfoque em câmera baixa, essa 

posição concede uma maior intensidade de poder ao participante representado, 

pois faculta uma representação, mesmo que simbólica, de autoridade e 

privilégio, dando a entender que o espectador se encontra numa posição de 

inferioridade.  

Por fim, temos a classe analítica modalidade, que tem a ver com os 

mecanismos de designs que são utilizados para dar enfoque às informações 

mais importantes ou que se busca dar maior destaque numa construção 

imagética. Embora não estejamos lidando com designs gráficos, pontos de luz, 

planos de fundo e sim com as características chamativas de um monumento, o 

princípio analítico é o mesmo, para isso, vamos destacar as informações mais 
salientes da imagem que já estão em destaque na figura 46. As primeiras 

informações que podemos destacar na construção é uma frase composta por 

letras em 3D; “30 de setembro de 1883”, embora esteja na mesma tonalidade 

dos blocos de concreto que sustentam toda a estrutura, podemos perceber uma 

pequena elevação no quadrado do letreiro, como se tivesse uma tela como plano 

de fundo chamando a atenção do observador para tal estrutura. De fato, essa 

construção que se diferencia das demais estruturas não é algo por acaso, existe 

uma intencionalidade por trás disso, dar destaque ao que aconteceu nesse 

recorte da história, no dia 30 de setembro de 1883. 
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Figura 46: categoria modalidade, enfoque das informações principais  

  
Fonte: imagens captadas e adaptadas pela autora 

 
Outra característica da modalidade que podemos destacar na figura é um 

quando em inox que destaca o nome dos cinco socialistas, que estando a frente 

do seu tempo, tornaram a celebração desse momento possível. A 

implementação desse quadro faz parte da modalidade dessa imagem por ser 

algo a mais e dar ênfase às pessoas que fizeram parte desse acontecimento. 

Embora seja um quadro pequeno e acoplado na parte inferior do monumento, é 

um elemento que se sobressai aos demais, além disso, estar na parte de baixo 

proporciona aos membros sociais terem acesso a essas informações de forma 

fácil e clara, o que seria diferente se estivesse na parte mais alta. 

Outro elemento que está em destaque nesse cenário é a placa de 1883 

que se encontra na mão esquerda do monumento e a tocha na mão direita. 

Embora não sejam elementos muitos salientes nessa construção, a sua 

participação não passa despercebida aos olhos de um observador, 

principalmente quando há repetição de informações, como é o caso do ano 1883. 
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A recorrência dessa informação revela que o objetivo dessa exposição é recordar 

os acontecimentos de um ano em especial, considerando essa data específica 

um marco para a história da cidade e que não deve ser esquecida. 

Ao finalizar esse tópico, podemos enfatizar que a relação entre o leitor 

observador e o monumento se dá através de um ato de apreciação e 

contemplação, sendo assim, o nível de interação que é criado tem o intuito de 

lavar o sujeito observador a uma reflexão histórica da sociedade a qual pertence. 
 
4.3.2.3 Análise do texto 3 de acordo com a Metafunção Composicional 
 

Nesse terceiro ponto a análise da metafunção composicional tem o intuito 

de avaliar, de forma geral, os elementos que compõem uma estrutura 

multimodal, ou seja, a partir daqui iremos o avaliar tanto os paramentos 

representacionais como os interativos e investigar como essas estruturas 

formam um todo coerente, já que essas categorias, quando combinadas, fazem 

parte de algo maior. Para tanto, essa terceira metafunção apresenta três 

categorias analíticas que equivalem a “valor de informação”, “saliência” e 

“estruturação”. São esses parâmetros que nortearam a nossa análise daqui em 

diante.  

A classe valor de informação equivale a forma que as informações estão 

expostas numa imagem, atribuindo um grau de valor e importância diferente aos 

elementos de acordo com sua localidade. As categorias analíticas desta 

metafunção apontam para a descrição das informações, dadas e novas, ideais 

e reais, centro e margens. A primeira classe de informações que avaliaremos 

são as dadas e novas. Ao observarmos o monumento de frente uma das 

primeiras impressões que podemos considerar é a semelhança entre esse 

monumento e a Statue of Liberty (estátua da liberdade), localizada nos Estados 

Unidos. Mas o que o monumento desta análise tem a ver com um ícone 

mundialmente famoso? Não muito, no entanto há duas informações que 

podemos destacar, a tocha na mão direita (o dado) e a placa de 1883 na mão 

esquerda (o novo). A tocha representa o fogo que ilumina os caminhos do povo 

para a liberdade e assim como em outras nações e povos, nessa análise, a tocha 

traz à tona o sentimento de lutar dia e noite para alcançar a liberdade. A 

informação dada diz respeito à motivação que cada sociedade tem de ser livre. 
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Já a informação nova demarca o ano que a chama começou a queimar nos 

corações do povo mossoroense (1883), ou seja, os acontecimentos desse ano 

elucidaram a primeira página de luta pela liberdade de um ideal em Mossoró.  

 
Figura 47: análise do texto 3 – metafunção composicional  

 
Fonte: imagens captadas e adaptadas pela autora 

 

No que diz respeito às informações ideais e reais podemos destacar o ato 

de significar liberdade na parte superior da página e na parte inferior o 

apontamento das pessoas que tornaram esse ato possível.  O fato do 

monumento está elevando e em posição de destaque indica que a intenção “real” 

de se exibir um artefato assim é para que sua exposição possa ser notada 

facilmente, de modo que as pessoas possam recordar através de um flash visual 

uma parte importante da sua história. Enquanto que a parte “real”, que fica numa 

área inferior, apresenta os nomes de homens e mulheres que fizeram esse 

momento possível, a lembrança pode ser recordada porque membros sociais 

lutaram para que ela existisse, na realidade não se deve apenas lembrar de um 

dado acontecimento, mas também das pessoas que fizeram essa memória ser 

concretizada.  

Concernente às informações que estão no centro e nas margens 

podemos destacar os seguintes quesitos; uma placa com letras em 3D na qual 

está escrito “30 de setembro de 1883” e os tons de coloração que dar ênfase às 
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informações centrais. Percebam que quando visto de frente, o centro do 

monumento, faz referência ao mês e ano de um dos maiores acontecimentos 

históricos para a cidade de Mossoró, nesse caso, a libertação dos escravos. 

Notem que esse texto se encontra bem no centro do todo, no terceiro bloco, 

numa coloração viva com entornos na cor branca, tudo pensado para dar 

destaque a informação central, de forma que todos esses elementos combinados 

corroboram para que ao se deparar com esse monumento o sujeito observado 

se volte primeiro para essa informação central, depois para as informações da 

parte de cima e só então para baixo, espaço em que geralmente ficam as 

informações de segundo plano. Com essas considerações concluímos a análise 

da categoria valor de informação.   

No tocante a metafunção composicional referente a saliência, que diz 

respeito ao valor que é atribuído às informações a partir de sua exposição, 

podemos destacar, primeiramente, que o monumento se encontra em primeiro 

plano, ou seja, não há atributos associados a escultura que tirem o seu enfoque 

para outros elementos. Outra características que podemos considerar é o 

tamanho do monumento, suspenso sob três blocos de concreto a escultura está 

numa posição de elevação e destaque, de forma que os seus observadores 

possam percebê-lo mesmo havendo um certo distanciamento. E por fim, não 

podemos esquecer de uma das características mais importantes do quesito 

saliência, as cores. Percebam que a cor que é dada a escultura é mais escura e 

se difere das demais utilizadas em seu entorno, de forma que um observador ao 

se deparar com tal cena, provavelmente, vai voltar o seu olhar, a priori, para o 

elemento que estar mais elevado e com a coloração mais forte, nesse caso a 

escultura.  

A última categoria analítica da metafunção composicional é a 

estruturação, que tem a função de determinar o nível de ligação que há entre os 

elementos que estão sendo expostos, podendo classificá-los como sendo parte 
de uma estruturação fraca ou forte. Ao observarmos a figura 47 podemos 

destacar a presença de uma estruturação forte. Isso ocorre quando se detecta a 

desconexão entre os elementos em cena, no caso de nossa análise, podemos 

destacar o afastamento de dois elementos; a escultura em si e os demais blocos 

que o suspendem, de forma que cada estrutura apresenta uma nova informação. 

Mesmo havendo a conexão de alguns elementos na parte superior, a escultura 
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se liga a elementos como a placa do ano 1883 e a tocha que simboliza a luz da 

liberdade que está sendo elevada pela escultura, ela se afasta dos demais 

símbolos expostos, gerando assim uma estruturação forte.  

Após esta explanação analítica de acordo com as metafunções da GDV, 

podemos perceber que embora, em alguns casos, não utilizemos todas as 

categorias analíticas por não se aplicarem, ainda assim, pode-se notar o quão 

relevante uma análise imagética sob essa ótica pode ser informativa e mudar a 

forma de um observador enxergar um texto multimodal.  

 
4.4 ANÁLISE DO TEXTO 4  
 

A quarta e última análise dessa pesquisa se trata de um estabelecimento 

privado muito popular na cidade de Mossoró, o “Riachuelo”, o edifício leva o 

mesmo nome da marca de roupas do estabelecimento. Localizada na rua 

Coronel Gurgel, centro, com três andares, a Riachuelo foi a primeira loja 

mossoroense com escada rolante, inaugurada em 200738. As figuras 48 e 49 

trazem as faces da loja: a parte da frente e a lateral.  

Para a análise desse texto multimodal utilizaremos, primeiramente, a linha 

analítica Geossemiótica, tendo por base os pressupostos de Scollon e Scollon 

(2003). As categorias que fazem parte dessa composição são: ordem de 

interação, semiótica visual e a semiótica do lugar. A partir desses conceitos 

chave, avaliemos como se dão os tipos de interação de pessoa para pessoa e 

de lugar para pessoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Informações baseadas na descrição cultural e histórica da cidade de Mossoró expostas no 
blog: http://blogdetelescope.blogspot.com/2013/02/rua-do-riachuelo-mossoro-rn_17.html.    

http://blogdetelescope.blogspot.com/2013/02/rua-do-riachuelo-mossoro-rn_17.html


98 
 

Figura 48 e 49: loja Riachuelo parte da frente e lateral  

 
Fonte: imagens captadas e adaptadas pela autora 

 

4.4.1 Análise do texto 4 de acordo com a Geossemiótica 
 

O primeiro construto analítico que utilizaremos é a ordem de interação, 

que tem o intuito de avaliar as múltiplas formas de interação que um indivíduo 

pode realizar em um determinado ambiente. Ao considerarmos que as pessoas 

agem de forma diferente dependendo do lugar onde a interação ocorre e as 

sensações que são ativadas ao entrar em contato com o outro, pode-se 

averiguar o que motiva as ações e interações de indivíduos no dia a dia.  
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Ao observamos a figura 48 podemos perceber que a loja Riachuelo é um 

lugar propício à interação, uma prova disso é ela estar aberta, mesmo que em 

um período delicado de interação social, graças ao COVID-1939. Percebam que 

tanto na figura 48 quanto na 49 o nível de interação é bastante volúvel, o uso 

das máscaras e o distanciamento entre os indivíduos dificulta o desenrolar de 

interações, desse modo, interagir com estranhos ou até com conhecidos num 

período em que a história mundial registra uma pandemia viral que tem 

ocasionado centenas de mortes, não se ver uma relação de interação e diálogo 

entre as pessoas. 

Mesmo frequentando ambientes em que indivíduos podem interagir uns 

com os outros, as pessoas preferem se resguardar quando estão fora de casa. 

No entanto, se fôssemos considerar o espaço/tempo e como isso influencia os 

níveis de interação social, podemos ressaltar que antes desse período 

pandêmico as pessoas se relacionam de forma mais palpável, por exemplo, 

antes do vírus era comum observar passantes de braços dados, mãos dadas, 

pessoas cumprimentando conhecidos pela rua, apertando as mãos, se 

abraçando, ações que antes do vírus eram um tanto automáticas, hoje em dia, 

gera medo e receio já que são as formas mais comuns de transmissão do covid. 

Desse modo, podemos concluir a discussão acerca da ordem de interação 

ressaltando que os níveis de interação que são desenvolvidos no dia a dia ao 

longo dos anos são influenciados pelos acontecimentos de cada período e não 

apenas pelas sensações de um único momento ou espaço.  

A segunda categoria analítica da Geossemiótica que utilizássemos é a 
semiótica visual, que tem por base os pressupostos de Kress & Van Leeuwen 

(1996) da semiótica social, que busca descrever como os artifícios visuais podem 

ser combinados para serem utilizados ao se comunicar alguma coisa, ou seja, a 

forma que um texto visual pode ser organizado para chamar a atenção do seu 
leitor. Tendo por base as figuras 48 e 49, vamos averiguar como o sujeito 

observador interage com o aspecto visual do edifício, a entender, que elementos 

são utilizados para chamar sua atenção.  

                                                             
39 Para mais informações acessar: https://coronavirus.saude.gov.br/. 
 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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Ao observarmos a figura 48 podemos perceber que não há muitos 

elementos salientes ou que proporcionem interesse ao olhar do observador, a 

não ser, o letreiro da loja “Riachuelo”. Ao considerarmos o quesito espaço/tempo, 

podemos ressaltar que no período de sua inauguração, o edifício chamava 

atenção pelo seu tamanho e luxo, já que foi o primeiro prédio comercial a ter uma 

escada rolante, no entanto, hoje em dia, o edifício já não é o único com três 

andares pela região, nem o único a ter uma escada diferenciada, mas por ter 

sido um dos primeiros, tem como recurso persuasivo a sua própria história.  
Já na figura 49 podemos destacar, além do nome da loja, que está 

descrita em duas línguas (português e inglês), dois repartimentos reservados 

para divulgar informações sobre a logística através de cartazes, que por sua vez, 

ilustram os benefícios que a loja propõe aos seus clientes, o cartão de crédito do 

estabelecimento.  Percebam que essa construção imagética não fica na frente 

da loja, mas na lateral. A intencionalidade do produtor é divulgar ao máximo de 

clientes os benefícios que sua franquia proporciona, por isso a escolha da 

esquina, pois ela fica em frente a um sinal de trânsito, assim, por mais que alguns 

observadores passem de carro, a intenção é divulgar ao máximo de pessoas, 

cientes, de que quem estava apenas de passagem, possivelmente, vai 

futuramente voltar a loja e se tornar um consumidor da marca.  

Com essas observações, podemos destacar a tentativa do comerciante 

interagir com o público consumidor através da escolha de designs selecionados 

para divulgação da marca. O local onde os cartazes foram colocados, o uso de 

mais imagens e menos texto, tem a intenção de informar de forma rápida e 

prática os benefícios de comprar nessa franquia. Percebam ainda, que a lateral 

da loja é mais saliente e contém mais informações do que a fachada principal do 

estabelecimento, isso ocorre devido ao fluxo pedestre ser maior no eixo lateral 

devido aos sinais de trânsito acoplados nessa rua.  

Contudo, a proposta da semiótica visual é chamar a atenção do leitor 

observador a esses artifícios imagéticos que tentam conquistar sua atenção, 

uma fachada com cartazes altos, designs alegres e chamativos, os quesitos que 

impulsionam a clientela a consumir ou adquirir um determinado produto. 

Ademais, na maioria das vezes, ao fazermos a leitura imagética de um ambiente 

a relação criada entre o leitor e o texto é tão somente de informar e fazê-lo 

consumir, o que no caso de nossa análise podemos constatar a veracidade 
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dessa informação, já que não há outro tipo de relação, se não de interação 

consumista entre loja, clientela e produto. 

O terceiro componente analítico dos estudos geossemióticos que 
utilizaremos é a semiótica do lugar, essa vertente considera o espaço físico de 

um acontecimento como uma parte essencial da construção de sentido de uma 

estrutura textual imagética. Isso porque o local onde a ação de interação 

acontecesse faz parte do enredo geral daquele texto e influencia na forma que o 
leitor vê essa informação. Por exemplo, na figura 49 podemos observar dois 

painéis que contém informações de divulgação da loja “Riachuelo”, por que 

esses cartazes foram inseridos nessa esquina e não na frente à loja, 

considerando que a fachada é maior e mais ampla? Porque eles foram colocados 

estrategicamente próximos a dois sinais de trânsito, e isso indica que a 

visibilidade dessas informações serão bem maiores naquele espaço do que na 

frente da loja. Nesse caso, o local onde as informações estão alocadas irá 

influenciar na quantidade de pessoas que irá visualizá-las.  

Outro ponto importante que podemos destacar concernente à semiótica 

do lugar é a influência do espaço/tempo na interação entre sujeito, lugar e texto 
no dia a dia das pessoas. Para isso, vamos destacar na figura 50 o primeiro 

edifício ocupado pela Riachuelo que estava situado próximo ao mercado público 

central e era um dos pontos de referência do centro, tanto, que o nome da rua 

dado pela sabedoria popular para se referir aquele espaço foi rua do Riachuelo.  

 
Figura 50: primeiro estabelecimento da franquia Riachuelo 
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Fonte: blog de Teles Cope40 
 

Percebam que o nome da loja influencia a nomenclatura da rua e a 

relação que os cidadãos têm com esse espaço. Antigamente, o nome da loja era 

utilizado para nortear as pessoas dando referência de uma determinada área, 

não se referia a apenas uma marca. Quando realocada e inaugurada próximo ao 

edifício “Pax” em 2007, do novo prédio não surtiu o mesmo valor simbólico, pois 

aquele novo espaço já tinha como referência o edifício Pax.   

Ao levarmos em consideração o supracitado, pode-se relatar que cada 

local onde a loja Riachuelo funcionou propôs uma construção de sentido 

diferenciada aos agentes sociais, isso porque cada espaço traz um arranjo 

diferente de significação e se ajusta à realidade de cada área que ocupa. Dito 

isto, podemos afirmar que uma ação realizada por indivíduos se dar a partir 

desses três construtos: interação, relação e lugar, ou seja, esses elementos se 

complementam e promovem o que chamamos de relação persuasiva entre o 

sujeito leitor, o texto que observa ou o sujeito que ver e o ambiente que ele 

ocupa. Por isso o estudo Geossemiótico é tão importante, pois busca avaliar 

todos os aspectos que fazem parte do processo de interação social. 

 

4.4.2. Análise do texto 4 de acordo com as Metafunções da GDV 

 

Interpretar a paisagem linguística que circunda os ambientes públicos e 

privados da sociedade não é uma tarefa fácil, pois a quantidade de textos 

multimodais que fazem parte desse cenário são vastos e diversos, de forma que 

se observarmos bem, todo prédio, pintura, escultura, cartaz, fachada, etc., traz 

consigo parte de uma estrutura multimodal. Cientes disso, mais uma vez, 

trazemos em nossa quarta análise a imagem de um edifício para discutirmos a 

sua construção visual e textual tendo por base a GDV, o prédio da franquia 

“Riachuelo”. Lembrando que as categorias analíticas dessa teoria são 

norteadoras para interpretação de elementos multimodais e suas subjacências 

podem não se aplicar em todas as imagens, como já citado. 

                                                             
40 Para mais informações acessar: http://blogdetelescope.blogspot.com/2013/02/rua-do-
riachuelo-mossoro-rn_17.html  
 

http://blogdetelescope.blogspot.com/2013/02/rua-do-riachuelo-mossoro-rn_17.html
http://blogdetelescope.blogspot.com/2013/02/rua-do-riachuelo-mossoro-rn_17.html
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4.4.2.1 Análise do texto 4 de acordo com a Metafunção Representacional 
 

As categorias analíticas centradas na metafunção representacional são 

de dois tipos: narrativas (ação, reação, meta, fenômeno, processo verbal, 

processo mental) e conceituais (processo classificacional, analítico e simbólico), 

esses conceitos nos ajudarão a descrever os participantes que estão sendo 

representados e as ações desempenhadas por eles na figura 51. Vamos a 

descrição analítica! 
Concernente a ordem narrativa, podemos destacar na figura 51 um 

processo de ação não-transacional, isso ocorre quando pode-se constatar a 

execução de uma ação que não é direcionada a nada específico nem a ninguém. 

A ilustração desse acontecimento é representada pelas participantes interativas 

que estão na fachada da franquia Riachuelo, percebam que a ação realizada por 

elas tem o intuito de chamar a atenção dos passantes para o cartão de crédito 

da loja, que fornece diversos benefícios aos seus consumidores. Desse modo, a 

ação não tem um alvo traçado, está acontecendo, mas não tem uma meta 

específica para ser alcançada.  

 
Figura 51: análise do texto 4 – metafunção representacional 

  
Fonte: imagens captadas e adaptadas pela autora 

 

Ainda referente ao eixo narrativo, pode-se destacar a representação de 

um processo narrativo que é ilustrado por uma caixa de texto na parte superior 
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da fachada da loja. Essa construção narrativa é nomeada de processo mental, 

pois não há a presença de diálogos de pessoa para pessoa, ao invés disso, 

pode-se observar uma idealização dos benefícios que os clientes da marca 

podem alcançar ao adquirirem o cartão da loja. Essa técnica é muito utilizada 

pela corporação publicitária na criação de designs e propagandas. Embora o 

aspecto narrativo apresenta diversas estruturas analíticas, nem todos os eixos 

se enquadram no contexto imagético da figura retratada, isso é normal, afinal, 

essa base teórica é apenas um norteador para interpretação de imagens e não 

uma verdade absoluta. 

Já em nossa segunda construção que se refere aos processos 

representacionais conceituais com enfoque na representação classificacional, 
pode-se observar na figura 51 a representação de um processo conceitual 

classificacional superordinado. Isso ocorre quando se identifica a presença de 

uma classe de participantes que se encontra num patamar superior aos demais, 

nesse caso, a Riachuelo é classificada como sendo de ordem superordinada por 

fazer parte de uma estrutura maior, por exemplo, a marca é superior aos 

produtos que são comercializados pela marca.  

No tocante ao processo conceitual analítico, que diz respeito à forma 

como os participantes internos se relacionam (as partes e o todo), podemos 

destacar nessa análise um processo analítico desestruturado, pois ao 

observarmos o portador e as partes que o compõem não avistamos rótulos nem 

descrições que de alguma forma conecte os atributos possessivos a marca 

maior, nesse caso a Riachuelo. Cada parte do portador apresenta uma 

informação que não se liga diretamente às outras, dessa forma, cada parte do 

todo comunica de forma independente uma informação. 

Tendo por base o processo conceitual simbólico, que tem como enfoque 

averiguar a forma como um participante interno é representado a partir dos 

artifícios que ele possui, podemos classificar a figura 51 como fazendo parte de 

um processo simbólico atributivo. Essa afirmativa se baseia na presença do 

portador mais saliente da figura, a nomenclatura da marca Riachuelo. Percebam 

que a identidade da loja se dá por esse nome, roupas, sapatos, o cartão da loja, 

a marca é a identidade do estabelecimento.  

Com base no processo analítico representacional, pôde-se averiguar a 

maneira que os elementos internos de uma imagem se combinam para 



105 
 

comunicar algo. As ações desempenhadas e a forma como as informações estão 

organizadas modelam a identidade do agente principal ou dar enfoque ao 

elemento mais importante de todo enredo, nesse caso a franquia Riachuelo, 

valorizando assim, os produtos que fazem parte dessa marca. 

 
4.4.2.2 Análise do texto 4 de acordo com a Metafunção Interativa 
 

Nessa segunda fase, o enfoque analítico já não é a descrição dos 

elementos internos de uma imagem, mas como essas construções se relacionam 

com o sujeito observador e que artifícios são utilizados para chamar a atenção 

do leitor consumidor. Para isso, a GDV apresenta as quatro categorias da 

metafunção interativa: o contato (olhar de demanda e oferta), a distância social 

(o social, o pessoal e o íntimo) a perspectiva (ângulo frontal, oblíquo e vertical) 

e a modalidade (valor da verdade). 

Iniciando com a classe analítica “contato”, que tem a ver com o 

envolvimento do sujeito representado com o leitor observador através do nível 

do olhar, podemos constatar a classificação dessa categoria como inexistente 
na figura 52. Esse fenômeno ocorre por estarmos tratando de uma construção 

física, e não do envolvimento de pessoas umas para com as outras, dessa forma 

a única demanda de olhar provém do agente observador, embora haja a 

presença de participantes internos na imagem em cartazes de propagandas da 

marca, elas não são o enfoque desta análise, fazem parte da construção visual 

do todo, o edifício é o nosso alvo principal, por isso a análise nesse tópico não 

se aplica.   
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Figura 52: análise do texto 4 – metafunção interativa 

  
Fonte: imagens captadas e adaptadas pela autora 

 

O segundo quesito analítico dessa metafunção é a “distância social”, que 

vai tratar do nível de envolvimento entre o leitor observador e uma representação 
imagética. No caso da figura 52 temos a classificação de um plano aberto, é 

descrito assim por apresentar a figura do estabelecimento como um todo, o que 

ocasiona uma sensação de completude e ao mesmo tempo de afastamento, pois 

quanto mais inteira e numa perspectiva mais ampla e bem vista, mais o agente 

consumidor se ver distante dessa construção.  

Tendo por base a classe “perspectiva” que aponta uma das formas de 

interação entre o elemento visto e quem o ver a partir do ângulo que a imagem 

está retratada, pode-se indicar o nível de envolvimento e persuasão entre 
imagem e leitor. Ao observamos a figura 52 podemos classificá-la sob a ótica 

do um ângulo frontal, essa vertente implica na relação compartilhada de um 

mesmo plano, ou seja, o mesmo ponto de vista, de forma que a representação 

visual e o seu contemplador estão num pé de igualdade, tornando aquela 

imagem algo envolvente e de fácil acesso.  

A última categoria analítica da metafunção interativa é a “modalidade”. 

Sua função é apontar o grau de verdade de cada construção visual, ou seja, 
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identificar os artifícios que são utilizados para aproximar as pessoas da realidade 
que se busca retratar. Na figura 52 podemos destacar como traços da 

modalidade os designs, cores e contornos utilizados para dar destaque às 

informações da marca e ao mesmo tempo aproximar as pessoas daquela 

realidade. Percebam que fora os dois quadros esculpidos em cerâmica que 

apresentam propagandas, não há outras cores ou tons fortes, é uma construção 

visual neutra, para dar ênfase, justamente, as propagandas, pois são elas que 

aproximam os passantes a construção do real, ao benefícios de ser um 

consumidor Riachuelo.  

A análise centrada na metafunção interativa tem o intuito de estabelecer 

o nível de relação que é criada entre o texto visual e o seu observador. Com 

base nessa análise podemos ver o quanto empresas do ramo de bens de 

consumo buscam estrategicamente chamar a atenção de seus clientes, tudo é 

pensado para que o consumidor se sinta valioso e com benefícios infindos ao se 

deparar com determinada marca. Para isso, utilizam artifícios como cores e 

sombras para dar ênfase a sua logomarca. Ao observarmos essas intenções e 

construções multimodais, percebemos a importância de estudos centrados na 

interpretação visual de espaços públicos e privados em geral, pois são essas 

pesquisas que nos concedem um norte de como a indústria tenta nos manipular 

a consumir diariamente.     

 
4.4.2.3 Análise do texto 4 de acordo com a Metafunção Composicional 
 

Por fim, chegamos a nossa última classe analítica da GDV, a metafunção 

composicional. Essa categoria tem a função de descrever a construção 

imagética como um todo, a discutir, de que modo as informações de um texto 

visual estão organizadas e interagem com o seu observador. Vale lembrar, que 

essa categoria engloba artifícios analíticos das demais, ocasionando uma visão 

da construção completa da imagem, como a intenção do texto, os artifícios 

usados e a forma que ele interage com o leitor. 

A primeira classe analítica da metafunção composicional que utilizaremos 

é o “valor de informação”, que consiste na descrição da forma que os elementos 

de uma imagem estão posicionados, atribuindo assim, um grau de importância 
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para cada representação. Para tal descrição utilizaremos os aspectos: dado e 

novo, ideal e real, centro e margens.  
Figura 53: análise do texto 4 – metafunção composicional 

 
Fonte: imagens captadas e adaptadas pela autora 

 
 

Tendo por base as construções dos elementos dados e novos podemos 
observar na figura 53 que do lado esquerdo (o dado) temos a exposição de uma 

moldura com uma propaganda, que retrata duas jovens felizes que ao que 

parece, acabam de adquirir o cartão Riachuelo, função que outras lojas e marcas 

também proporcionam aos seus clientes. O grande diferencial está do lado 

direito (o novo), a promoção que a loja estabelece aos clientes que adquirem o 

cartão da loja: “10% de desconto na primeira compra com o cartão”, essa é a 

informação chave, percebam que desde o início o intuito principal é fazer com 

que as pessoas possuam o cartão Riachuelo, porque oferece benefícios que 

outras lojas não proporcionam. Os conceitos de dado e novo vislumbra isso, 

mostrar qual o objetivo de se colocar uma informação de um lado e não do outro, 

do lado esquerdo sempre vai estar algo familiar aos olhos do sujeito algo que ele 

já possui, no caso da análise um cartão de crédito, e do lado direito vem as 

informações novas ou uma nova visão e perspectiva que se dá a alguma coisa 

que já faz parte do dia a dia das pessoas, no caso da análise, a promoção 

especial aos clientes que utilizam o cartão pela primeira vez.  
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 A segunda classe que utilizaremos no tocante a categoria valor de 

informação é a concepção de construções ideais e reais numa imagem, isso tem 

a ver com as informações que estão na parte superior e inferior da margem. 
Concernente a figura 53, a parte de cima que engloba o conceito de ideal traz à 

tona que só a Riachuelo oferece os melhores benefícios e promoções, tanto, que 

apresenta uma versão bilíngue da marca abrangendo o seu potencial a visitantes 

estrangeiros. Já na parte de baixo que traz à tona a concepção daquilo que é 

real, podemos fazer referência ao fácil acesso à entrada da loja, embora 

parcialmente fechada, devido ao cenário pandêmico e as leis de contenção ao 

covid-19. As muitas vias de abertura que dão acesso ao estoque da loja passa 

a ideia que qualquer pessoa pode ser um cliente da marca, potencializando o 

número de visitantes e possíveis consumidores.  

Já a análise centrada nas informações do centro e das margens fazem 

referência aquilo que é prioritário ou que se buscou dar maior destaque. Ao 

observarmos a figura 53 podemos ver que o que se encontra bem no centro do 

edifício são as molduras em concreto utilizadas para o marketing e propaganda 

da loja. Tudo o que está no centro ganha prioridade aos olhos do observador 

pois é geralmente o ponto que o olhar se direciona primeiramente. Já o entorno 

corrobora para que as informações do centro ganhem destaque e sejam o maior 

saliente.  

Sob o viés da segunda categoria da metafunção composicional, a 

saliência, damos continuidade ao nosso percurso analítico. O enfoque dessa 

classe é descrever os elementos de maior destaque e que se sobrepõem aos 

demais. Como já citado, um desses elementos são as molduras em concreto e 

os designs utilizados para chamar a atenção do leitor através de uma fachada 

diferenciada que promove a marca da loja e os benefícios de ser um cliente 

Riachuelo. Ademais, podemos destacar ainda, as letras em 3D que compõem a 

nomenclatura da fachada da loja, criado num design diferenciado e bilíngue, o 

nome se encontra em destaque na parte superior da fachada de forma que pode 

ser notado mesmo a uma certa distância do estabelecimento.  

No tocante a última categoria da metafunção composicional, a 

estruturação, que diz respeito a forma que os elementos podem ou não estar 
conectados numa imagem, na análise da figura 53, temos a caracterização de 

uma estruturação forte. Isso ocorre quando há a desconexão dos elementos em 
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cena, de forma que cada um dos elementos apresentados informam algo em 

potencial, não se conectando umas com as outras ou as complementando, mas 

trazendo à tona informações diferentes que elevam o potencial da loja na 

divulgação de seus benefícios. Com essa descrição, encerramos as análises 

com base na GDV. 

Ao considerarmos esse capítulo analítico como um todo, tanto no que 

tange a Geossemiótica quanto a GDV, podemos constatar o quanto somos 

influenciados pelos textos que nos cercam diariamente, sejam eles visuais ou 

verbais. Com isso, fomos capazes de averiguar o quanto a paisagem linguística 

de uma cidade pode ser informativa, pois descreve sua própria identidade 

histórica, além de ser um artifício utilizado para conquistar a simpatia dos 

agentes sociais.  

Assim como os nossos ancestrais deixaram as marcas de seus feitos 

gravados em pedras, paredes de cavernas, etc., cada geração moderniza a 

forma de registrar esses feitos e passar adiante, para que a descendência futura 

saiba em que foi alicerçada a sua identidade. Na atualidade, os meios mais 

comuns de se narrar momentos importantes da história é através da paisagem 

visual, designers em cerâmica, construções memoriais, painéis em alto relevo, 

xilogravuras, o nome ou a data de um período importante que descreve uma rua, 

avenida ou praça, e o mais comum, a construção de monumentos históricos.  

Como estabelecido em nossos objetivos, a segunda parte desse processo 

analítico é apresentar uma versão simplificada desse estudo, para isso, 

escolhemos o gênero cartilha para trabalhar esses conceitos. Essa produção 

está acoplada a dissertação na ala de apêndices. Nosso intuito é didatizar esses 

pressupostos teóricos de modo que seja mais flexível a sua interpretação para 

alcançar níveis de ensino básico.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Nossa proposta, aqui, foi mostrar uma nova perspectiva de análise para 

textos multimodais em espaços públicos e instituições privadas considerando o 

arcabouço teórico dos estudos da semiótica do lugar, tendo por base as 

categorias analíticas da Geossemiótica e a interpretação dos estudos 

sociossemióticos, a partir das metafunções da GDV. Ademais, essa pesquisa 

aponta a importância de se trabalhar a perspectiva textual multimodal, pois é 

uma estrutura que tem passado a fazer parte do cotidiano das pessoas, 

independentemente de status ou classes sociais, é um tipo textual que está em 

todos os lugares, mesmo que, por vezes, as pessoas não saibam que essa 

construção é multimodal.  

Com isso, as análises realizadas na quarta seção fazem o melhor uso 

possível das categorias analíticas da Geossemiótica e da GDV, apresentando 

assim, um modelo de interpretação imagética. No entanto, pôde-se perceber, em 

alguns casos, que esse suporte teórico não deu conta de toda a descrição 

semiótica, ou melhor dizendo, teve categorias que não se encaixaram quando 

realizamos a análise dos espaços públicos e privados, e esse ocorrido nos traz 

a reflexão do quanto os estudos de interpretação imagética precisam ser 

incrementados, daí a importância contínua de pesquisas nessa área, para que 

num futuro próximo essas lacunas possam ser supridas com novas categorias 

ou com a atualização das já existentes.  

Com a descrição analítica dos quatro textos multimodais (dois de áreas 

públicas e dois de áreas privadas), pôde-se perceber o quanto a zona 

metropolitana de uma cidade é comunicativa, a partir do momento que 

consideramos os discursos verbais e não-verbais que a rodeiam. As categorias 

da Geossemiótica e as metafunções da GDV contribuem para que a descrição 

de artifícios como designers gráficos, cores, molduras, cartazes, grafites, etc., 

exponham sua verdadeira intencionalidade. Quando se tem conhecimento desse 

tipo de descrição analítica, é impossível enxergar o mundo físico da mesma 

maneira, ver um cartaz e não pensar que elementos são dados e novos, ou que 

tipo de interação essa construção promove entre o texto e o observador, ou, 
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sendo mais ambicioso, questionar porque o texto está em um lugar e não em 

outro, qual sua intenção.  Após conhecer teorias assim, a perspectiva que temos 

de ver o mundo muda completamente, pois o sujeito passa a ver além da 

necessidade de comunicar, de apresentar uma marca ou divulgar um produto, 

enxerga a manipulação comercial e persuasiva que seduz a sociedade a 

consumir constantemente.  

Este estudo ainda trouxe à tona como o texto se relaciona com o ambiente 

e com o leitor/observador, possibilitando aos membros sociais da comunidade 

compreenderem as intenções que estão por trás de um texto, o porquê de 

estarem em um espaço e não em outro. Ou seja, como os leitores podem 

interpretar os textos multimodais com uma nova forma de ver e entender o 

espaço/lugar que nos cerca e os discursos por este produzidos. Tudo isso pode 

propiciar a esses sujeitos empoderamento, tornando-os mais ativos e eficientes, 

capazes de interagir com múltiplas semioses, seja a forma escrita, oral e/ou 

imagética, por exemplo, em qualquer espaço físico (público ou privado), na 

paisagem sociossemiótica e linguística do lugar em questão.  

Além de cooperar com a gama de estudos sociossemióticos, essa 

pesquisa está contribuindo com a formação da identidade cidadã levando-os a 

conhecer a propagação dessa nova forma de comunicar e persuadir, para isso, 

apresentamos a proposta simplificada das teorias de base desta dissertação, de 

modo que as pessoas sejam capazes de utilizar as categorias analíticas no dia-

a-dia, ao ponto de fazê-los compreender que a sociedade que nos cerca é uma 

espécie de texto e tem a intenção de comunicar alguma coisa. Dessa forma, 

podemos apresentar a perspectiva multimodal a todo e qualquer agente social, 

independentemente do seu nível de escolaridade e ensino. 

Esperamos que esse conteúdo mais simplificado possa ser compreendido 

pelos membros sociais de uma comunidade, que como leitores em potencial, 

possam ser capazes de perceber que os textos semióticos também estão ao seu 

alcance no dia a dia, em espaços públicos e privados. É preciso reconhecer que 

um monumento, um grafite ou até mesmo a fachada de um estabelecimento são 

textos em exposição que aguardam a produção e atualização de sentido por 

parte desses leitores. Por isso, é importante a aquisição de conhecimentos que 

possibilitem a interpretação e interação de leitores aos textos multimodais. 
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Em síntese, alcançamos os objetivos almejados no decorrer desse 

estudo, pois além de realizarmos as análises de espaços públicos e privados do 

centro de Mossoró/RN, foi possível manter o foco centrando-se na descrição dos 

textos multissemióticos, assim como também estabelecendo a relação que os 

textos multimodais tem com o espaço tempo que ocupam, como foi retratado na 

seção analítica desse estudo. Um dos pontos centrais dessa pesquisa foi propor 

uma estratégia de interpretação semiótica para textos multimodais não apenas 

sob uma estrutura acadêmica, mas apresentar um viés de interpretação 

simplificando as teorias, não centrado em termos técnicos, mas na essência da 

teoria, a interpretação de elementos visuais. Com isso, a Geossemiótica e a GDV 

foram fontes de conhecimento essenciais para o desenrolar dessa dissertação e 

da cartilha que é fruto desse estudo.  

Ao chegarmos no final deste estudo, temos que reconhecer, que no 

âmbito da multimodalidade, ainda há muito a se descrever e explicar, que a 

Geossemiótica e a GDV são ferramentas de interpretação valiosas, mas que não 

dão conta de toda a multiplicidade dessa construção, deixando em aberto 

espaços para o desenvolvimento de novas pesquisas e teorias que possam 

contribuir com a análise de textos multimodais. Além disso, é importante enfatizar 

o quanto a propagação simplificada de perspectivas de interpretação 

multissemióticas são cruciais na sociedade atual, pois temos que levar em 

consideração não apenas as pessoas mais letradas e com grau de escolaridade 

superior, mas todos os membros que compõem essa comunidade social.  
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Primeiras impressões  
 

O ato de pesquisar e publicar os resultados e discussões de um 
estudo é algo muito comum na academia, publicações em revistas, 
livros, ebooks, anais de eventos, chegam a ser uma prática rotineira 
no meio acadêmico.  Embora muitos estudos sejam realizados nas 
mais diversas áreas, na maioria das vezes, os conceitos teóricos e o 
nível de formalidade utilizada no linguajar de uma pesquisa 
acadêmica, prioriza os profissionais e/ou estudiosos da mesma 
linha de estudo, e isso não é um problema. Mas o que aconteceria 
se a comunidade social tivesse acesso simplificado a estudos que 
podem mudar, significativamente, a sua perspectiva de ver e 
entender o mundo que o cerca? Essa é, justamente, a proposta 
desta cartilha! 
Nosso intuito é facilitar o acesso comunitário a informações que 
podem auxiliar no desenvolvimento do intelecto social, tornando 
os cidadãos mais observadores e críticos em seu dia a dia. Essa 
proposta faz parte de um dos objetivos da dissertação: “ANÁLISE 
MULTIMODAL E GEOSSEMIÓTICA DOS ESPAÇOS 
URBANOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO CENTRO DA 
CIDADE DE MOSSORÓ”. Que propõe o desenvolvimento de 
uma cartilha informativa, para leituras visuais da cidade de 
Mossoró, indicando de forma simplificada estratégias de leitura 
visual tendo por base as teorias: Geossemiótica, descrita por Ron 
Scollon e Suzie Wong Scollon (2003), e a Gramática do Design 
Visual (GDV) desenvolvida pelos teóricos Kress e Van Leeuwen 
(1996). 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

Leitura multimodal simplificada 

 
Quando se fala em leitura uma das primeiras coisas que vem a 

nossa mente é o livro ou o jornal. Se levarmos em consideração as 
plataformas digitais teremos; o blog, revistas digitais, redes sociais, 
ferramentas didáticas que utilizamos no percurso de nossa rotina 
diária. Todavia, não é apenas o texto escrito que tem a função de 
comunicar algo, com o avanço tecnológico novos meios midiáticos 
de comunicação surgiram, proporcionando formas mais rápidas e 
práticas de se comunicar algo, sendo o texto multimodal um desses 
meios. 

Mas o que é um texto multimodal? basicamente, o texto 
multimodal é aquele que faz uso de múltiplas semioses em sua 
construção de sentido (KRESS & VAN LEEUWEN, 2001). Ou 
melhor dizendo, utiliza ferramentas diferentes para comunicar 
alguma coisa com a intenção de dar mais visibilidade àquilo que 
está sendo falado. Por exemplo, o fato de descrevermos esse exemplo com 
letras em designs diferentes já torna esse texto multimodal. Um 
outro exemplo disso, é quando se combina o texto escrito com o 
visual, isso geralmente acontece com cartazes, panfletos, outdoors, 
fachadas, etc. 

Ao perceber que o texto multimodal tem mais visibilidade que 
qualquer outro, pois faz de tudo para que o sujeito leitor o 
perceba, estudiosos desenvolveram formas de interpretar esses 
tipos de textos, e nós, vamos simplificar uma dessas vertentes para 
que as pessoas sejam capazes de interpretar por si só essas 
construções semióticas. 

 

 

 



 

 

 

Geossemiótica simplificada 
 

Desenvolvida por Scollon e Scollon (2003), a Geossemiótica 
faz parte de uma gama de estudos que têm como interface 
principal analisar a intencionalidade de se expor uma semiose do 
mundo físico em uma determinada área, isto é, tenta explicar o 
porque de uma pessoa colocar um cartaz numa rua e não em 
outra, por exemplo. Para saber mais detalhes sobre a teoria em si 
sugerimos, aos interessados, a leitura do segundo capítulo da 
dissertação: “ANÁLISE MULTIMODAL E GEOSSEMIÓTICA DOS 

ESPAÇOS URBANOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO CENTRO DA 

CIDADE DE MOSSORÓ”, pois aqui, apresentaremos uma adaptação 
da versão original, que seja mais curta e simplificada, capaz de ser 
lembrada facilmente e utilizada no cotidiano, se necessário. 

A proposta original apresenta três categorias analíticas :  a 
ordem de interação, que faz menção a comunicação de pessoa 
para pessoa, seja de forma oral, escrita ou gestual, a semiótica 
visual, que interpreta a relação entre texto e imagem, e a 
semiótica do lugar, que considera o espaço em que o texto foi 
colocado. 

Na versão simplificada, trocaremos essas três linhas analíticas 
por três questionamentos básicos: (I) o que isso me faz lembrar 
e sentir? (II) porque foi colocado neste lugar, o que querem 
dizer? (III) a quanto tempo está lá?. Como o objetivo dessa 
versão é fazer com que as pessoas percebam o mundo visual que 
as cerca de forma mais crítica, essas interrogativas auxiliarão 
neste percurso de conhecimento, logo veremos como isso 
funciona na prática.  

 

 

 



 

 

 

Gramática do Design Visual 

Simplificada  
 

A Gramática do Design Visual (GDV), foi desenvolvida com 
o objetivo de interpretar textos visuais, que em sua essências, por 
vezes, emgloba a linguagem verbal e não-verbal, como é o caso 
do texto multimodal. Para isso, a GDV adotou um sitema de 
metafunções com categorias analiticas capazes de interpretar as 
intenções que existem por trás de uma imagem, nomeadas de 
metafunções representacional, interativa e composicional.  

Para saber mais detalhes sobre a teoria em si sugerimos, aos 
interessados, a leitura do segundo capítulo da dissertação: 
“ANÁLISE MULTIMODAL E GEOSSEMIÓTICA DOS ESPAÇOS 
URBANOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO CENTRO DA CIDADE DE 

MOSSORÓ”, pois aqui, apresentaremos uma adaptação da versão 
original, que seja mais curta e simplificada, capaz de ser lembrada 
facilmente e utilizada no cotidiano. 

A proposta adaptada da GDV tem o mesmo objetivo da 
versão original, todavia, não utilizaremos todas as categorias 
analiticas de base, como nas utilizadas numa análise mais 
aprofundada e detalhada, empregaremos tão somente, um 
repertório capaz de fazer o sujeito refletir sobre o lugar onde vive 
e a paisagem linguística e visual que o cerca. Como já citado, 
queremos que seja algo simples que possa ser utilizado no dia a 
dia, fazendo com que a sociedade perceba que o ato de ler não 
se prende a materialidade linguística de um livro, mas a vida em 
comunidade e as evoluções tecnológicas e midiaticas que o 
cercam.  
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Tendo por base o supracitado, vamos apresentar a versão 
simplificada da GDV. Assim como na Geossemiótica 
utilizaremos interrogativas ao invés de metafunções. Para 
englobar categorias analíticas da metafunção representacional 
temos o seguinte questionamento: O que essa imagem representa, 
executa uma ação ou nos faz refletir sobre algo? Isso fará com 
que o leitor analise o aspecto geral de um texto multimodal, como 
ele está organizado internamente. 

A segunda interrogativa é referente a metafunção interativa e 
vislumbra saber o nível de interação que o produtor de um texto 
visual proporciona ao seu público leitor ao questionar: nós 
contemplamos o texto ou ele é que nos contempla? Que nível de 
relação podemos estabelecer: próximo, médio ou afastado? Essas 
questões farão o leitor refletir sobre a forma que ele vê o mundo. 

A terceira interrogativa diz respeito à metafunção 
composicional e tem a função de esclarecer o valor dos 
elementos visuais, como descrever os objetos que foram 
pintados numa tela e explicar o porquê de está no lugar que está. 
Para isso, utilizaremos as seguintes interrogativas: o que já 
conhecemos nessa imagem e que elementos são novos? O que 
está no centro ou qual é a informação principal? As cores 
representam alguma coisa?  

Tendo por base essas questões, sintetizamos a proposta da 
GDV para que seja uma teoria acessível, não apenas a 
comunidade acadêmica, mas a todo o corpo social, independente 
de sua escolaridade. Para explicar melhor como funciona essa 
forma de interpretação imagética, analisaremos a paisagem 
multimodal de Mossoró/RN, ensinando essa técnica de leitura. 

 

 

 



 

 

 

Um pouco sobre Mossoró 
 

Mossoró é um município brasileiro localizado no interior do 
Estado do Rio Grande do Norte, região nordeste do país. 
Conhecida como a terra do sol, Mossoró, teve o seu território 
marcado pelas atividades do cangaço. A figura 1  demarca a 
localização do estado no país, do município no estado e dentro da 
cidade especificamos com um ponto o local onde faremos a leitura 
dos textos multimodais, o centro da cidade. 

 
Figura1: Localização da cidade de Mossoró/RN. 

 
Fonte: Elaboração: Gessica Rafaelly Dantas da SILVA (2019). Base de dados: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010). 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as festas tipicamente 
culturais, temos o tradicional 
“Mossoró Cidade Junina¹”, com 
programações típicas que marcam a 
história da cidade como o “Pingo da 
Mei dia” e o “Espetáculo Chuva de 
Bala no país de Mossoró”, festividade 
celebrada no mês de junho que atrai 
espectadores de toda a região 
nordeste. 

Um dos pontos turísticos mais 
visitados e conhecidos da cidade é o 
“corredor cultural”. 

 

Mossoró é destaque 
entre as cidades nordestinas 
devido as renomadas festas 
culturais realizadas no 
município. É ainda 
lembrada, tradicionalmente, 
por tornar suas ruas palco da 
trama protagonizada por 
Virgulino Ferreira da Silva, o 
consagrado Lampião, e os 
seus cangaceiros.  

 

¹Informações baseadas na matéria do Jornal DeFato. Disponivel em: ahttps://defato.com/mossoro/74341/programao-do-mossor-
cidade-junina-2018-ser-apresentada-nesta-quinta-feira 

Foto: wikipédia 

Foto: wikipédia 

Figura 3: espetáculo chuva de bala  

Figura 2: memorial da resistência 



 

 

 

A Paisagem multimodal de Mossoró 
 

A partir desse ponto, apresentaremos a cidade de Mossoró sob 
uma nova perspectiva, para isso, utilizaremos as interrogativas 
baseadas nas categorias da Geossemiótica e nas metafunções da 
GDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estátua de Dix-Sept Rosado 

Foto: Josielle Silva 

Com base na Geossemiótica 
vamos considerar os seguintes 
questionamentos: (I) o que isso me 
faz lembrar e sentir? (II) porque 
foi colocado neste lugar, o que 
querem dizer? (III) a quanto 
tempo está lá? 

 

Já com base na GDV faremos 
as seguintes interrogativas: (I) O 
que essa imagem representa, 
executa uma ação ou nos faz 
refletir sobre algo? (II)  Nós 
contemplamos o texto ou ele é que 
nos contempla? Que nível de 
relação podemos estabelecer: 
próximo, médio ou afastado?  

(III) O que já conhecemos nessa imagem e que elementos são novos? 
O que está no centro ou qual é a informação principal? As cores 
representam alguma coisa? 



 

 

 

Análise multimodal simplificada  

com base na Geossemiótica  

 

 A partir desse ponto demonstraremos como fazer uma análise 
simples e rápida com base na geossemiótica. O mais importante é se 
questionar: 
 

(I) o que isso me faz lembrar e sentir? 
(II)  porque foi colocado neste lugar, o que querem dizer?  
(III)  a quanto tempo está lá? 

 

Para responder esses questionamentos é preciso conhecer um 
pouco da história por trás do monumento. Algumas das principais 
informações estão sempre à disposição do leitor numa espécie de 
catálogo, uma descrição de quem está sendo homenageado e porque, 
que é geralmente, alguém que marcou a história do lugar. Além disso, 
é preciso levar em consideração o momento de exposição e o 
momento presente, ou seja, averiguar o atravessamento dos discursos 
ao longo do tempo, isso vai responder, por exemplo, porque alguns 
personagens simbólicos da escultura estão usando máscaras, já que não 
são peças do projeto original. 

Pensar nesses questionamentos e respondê-los fazem com que as 
pessoas do senso comum interpretem de forma mais observadora e 
crítica o ambiente em que vivem. Com essa perspectiva um 
telespectador pode refletir sobre o espaço e tempo que uma peça 
arquitetônica, por exemplo, faz parte. A escultura da figura 4, mesmo 
que projetada anos atrás, ainda sofre influência de acontecimentos 
sociais da atualidade, como o uso das máscaras num período de 
pandemia para fazer as pessoas refletirem sobre os cuidados de 
prevenção de um vírus. Tudo está conectado! 

 

 

 



 

 

 

Análise multimodal simplificada 

com base na GDV 

 

 

 Nesse ponto demonstraremos como fazer uma análise simples e 
rápida com base na GDV. O mais importante é se questionar: 

 

(I) O que essa imagem representa, executa uma ação ou nos 
faz refletir sobre algo?  

(II)   Nós contemplamos o texto ou ele é que nos contempla? 
Que nível de relação podemos estabelecer: próximo, médio 
ou afastado? 

(III) O que já conhecemos nessa imagem e que elementos são 
novos? O que está no centro ou qual é a informação 
principal? As cores representam alguma coisa? 

 

Esses questionamentos auxiliam o observador na interpretação dos 
elementos visuais como um todo, tornando-o mais atento aos 
detalhes e críticos nas observações. Após utilizar essas interrogativas 
como norteadoras em seu dia a dia os indivíduos terão uma nova 
visão do mundo que o cerca, pois vão pensar e questionar elementos 
imagéticos que até então passavam despercebidos aos olhos, ou que 
até poderiam ser notados, mas de maneira rápida sem se atentar aos 
detalhes ou refletir sobre o espaço que ele ocupa.  

O objetivo dessas linhas analíticas é avaliar a construção visual dos 
espaços sejam eles públicos ou privados. Essa cartilha guia o leitor a 
como fazer uma análise a partir de perguntas e reflexões sobre os 
espaços e textos visuais que tem acesso no cotidiano.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Considerações finais 
 

 

Esperamos que esse conteúdo mais simplificado possa ser 
compreendido pelos membros sociais de uma comunidade, que 
como leitores em potencial, possam ser capazes de perceber que os 
textos semióticos também estão ao seu alcance no dia a dia, em 
espaços públicos e privados.  

É preciso reconhecer que um monumento, um grafite ou até 
mesmo a fachada de um estabelecimento são textos em exposição 
que aguardam a produção e atualização de sentido por parte desses 
leitores. Por isso, é importante a aquisição de conhecimentos que 
possibilitem a interpretação e interação de leitores aos textos 
multimodais.  

Essa cartilha tem a intenção de contribuir com a formação da 
identidade cidadã levando-os a conhecer a propagação dessa nova 
forma de comunicar e persuadir, para isso, apresentamos a proposta 
simplificada das teorias de base desta dissertação, de modo que as 
pessoas sejam capazes de utilizar as categorias analíticas no dia a dia, 
ao ponto de fazê-los compreender que a sociedade que nos cerca é 
uma espécie de texto e tem a intenção de comunicar alguma coisa. 
Dessa forma, podemos apresentar a perspectiva multimodal a todo 
e qualquer agente social, independente do seu nível de escolaridade 
e ensino. 
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