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RESUMO 

 

 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar como os mecanismos de linguagem (verbais e visuais) 

expressam interação no gênero editorial, no processo de construção de sentidos. A intenção é 

aplicar bases teóricas funcionalistas que discutem a linguagem em suas modalidades escrita e 

imagética, interpretando como esses modos de significação contribuem para a construção de 

sentidos das relações interpessoais e interativas no gênero editorial. Para tanto, respaldamos 

este estudo em duas teorias: a Linguística Sistêmico-Funcional – LSF, de Halliday (2004) e 

Gramática Visual – GV, de Kress e van Leeuwen (2006). Essas teorias veem a linguagem 

como composta de funções que realizam significados particulares de acordo com a situação 

comunicativa. Desse modo, por meio da análise da metafunção interpessoal da linguagem, da 

LSF, percebemos que no gênero editorial os mecanismos usados nos textos revelam a voz do 

autor, bem como visam a atenuar a sua posição em relação ao que é dito, dentre outras 

funções que ora implicam numa interação do autor com o texto, ora revelam uma interação do 

autor e do texto com o leitor. Sobre a linguagem visual analisada por meio da metafunção 

interativa – da GV, notamos a presença de estratégias de aproximação e afastamento entre os 

participantes da imagem, revelando graus diferentes de envolvimento entre participantes 

representados e participantes interativos. Em suma, afirmamos com base nos resultados e 

análises tecidas sobre estes mecanismos de linguagem que o gênero editorial é um texto 

multimodal em que palavra e imagem constroem sentidos relacionais, configurando este 

gênero como um espaço de diálogo. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero editorial, Metafunção interpessoal, Metafunção interativa, 

Construção de sentidos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this research is to investigate the way how the (verbal and visual) language 

mechanisms express interaction in the genre editorial, in the process of meaning construction. 

The intention is to apply functionalist theories which discuss the language and its written and 

imagistic modality, interpreting how both of those modes of signification contribute to the 

meaning construction of the interpersonal and interactive relations into de genre editorial. In 

order to do so, this study is based on two theories: the Systemic-functional Linguistic – SFL, 

by Halliday (2004) and the Grammar of Visual Design – GDV, by Kress and van Leeuwen 

(2006). Such theories see the language as being composed by functions that realize particular 

meanings according to the communicative situation. In this way, analyzing the interpersonal 

metafunction of language, from SFL, one has perceived that in the genre editorial the 

mechanisms used in the texts reveal the author voice, as well as they seek to attenuate his 

position in relation to what is written, among other functions which either implicate in an 

interaction of the author with the text, or reveal an interaction of the author and the text with 

the reader. In relation to the visual language analyzed by means of the interactive 

metafunction – from GDV, one has noted the presence of strategies of approximation and 

remoteness between the participants of the image, revealing different degrees of involvement 

between represented participants and interactive participants. In sum, based on the results and 

on the analysis of those language mechanisms, one can affirm that the genre editorial is a 

multimodal text in which word and image construct relational meanings, configuring this 

genre as a space of dialogue.  

 

 

 

KEYWORDS: Genre editorial, Interpersonal metafunction, Interactive metafunction, 

Meanings construction.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

As práticas discursivas, na contemporaneidade, têm tomado uma ampla dimensão nos 

estudos linguísticos por representarem situações comuns de uso da linguagem nos mais 

diversos ambientes. Cada uma delas está envolta em um arcabouço histórico, social, cultural e 

ideológico, entre outros, que possibilitam a manifestação de múltiplos sentidos. 

Nesse contexto, tomando por base a noção de que as práticas discursivas são ações, 

seleções e escolhas com as quais nos munimos para produzir e entender os sentidos de uma 

produção textual, originária dessas práticas, buscamos nos modos de produção (verbal, não-

verbal, entre outros) todos os recursos que são empregados para conseguirmos interagir 

socialmente, entendendo e sendo entendido por meio da linguagem. 

Um estudo sobre um gênero textual é sempre feito a partir de uma prática discursiva 

que ocorre em um dado espaço-tempo, dessa forma, visamos a estudar o gênero editorial que 

é uma prática discursiva do campo jornalístico, observando de que modo elementos verbais e 

visuais atuam na construção de sentidos, assim, como o próprio título resume o que, até agora, 

expusemos, esta pesquisa está intitulada como: Mecanismos de construção de sentidos no 

gênero editorial: aspectos verbais e visuais. Para tanto, alguns pontos devem ser situados 

para que compreendamos o interesse em realizar tal investigação, começando pela porta de 

entrada. 

 

Delimitação do tema 

 

Ao adentrarmos em um espaço de pesquisa, somos levados a conhecer outros estudos 

e a compartilhar interesses acadêmicos, científicos, entre outros. Nossa pesquisa, portanto, se 

constitui como um desmembramento da pesquisa A construção de sentidos em gêneros 

textuais opinativos: uma análise de recursos linguísticos e multimodais. A referida pesquisa é 

um projeto coordenado pela professora Dra. Maria Medianeira de Souza e que está vinculado 
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ao Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN. 

O objetivo deste projeto é investigar como se efetua a construção de sentidos em 

gêneros textuais opinativos. E, tomando por base esse objetivo maior, elaboramos o nosso que 

é: investigar como se dá a construção de sentidos no gênero editorial – ação social
1
 que 

pertence ao domínio discursivo jornalístico
2
, especificamente ao jornalismo opinativo. 

A investigação acerca desse gênero tomará por base duas correntes teóricas, haja vista 

buscarmos perceber a construção de sentidos através de análise linguística e de análise visual. 

Desta forma, tomamos como subsídio os princípios da Linguística Sistêmico-Funcional – LSF 

e da Multimodalidade Discursiva – MD, correntes que veem a linguagem (verbal e não 

verbal, respectivamente) como um ato social e culturalmente constituído que expressa as 

experiências internas e externas dos indivíduos, as diferentes formas de interação entre eles, e 

como a linguagem se organiza/estrutura para realizar essa expressão da experiência e da 

interação (Cf. HALLIDAY, 2004; KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). 

Sendo assim, delimitando, ainda mais, o nosso problema de estudo, intentamos 

investigar de que modo e por meio de quais mecanismos a linguagem verbo-visual expressa 

interação entre os usuários de uma situação comunicativa (o editorial), no processo de 

construção de sentidos. Os elementos verbais que analisamos nos editoriais são: sujeito, 

pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes de tratamento, auxiliares modais e 

interrogações (recursos que dizem respeito à metafunção interpessoal da linguagem na LSF); 

e os elementos visuais são: contato, distância social, perspectiva ou ponto de vista e 

modalidade (recursos que dizem respeito à metafunção interativa na MD). 

 

Justificativa 

 

O implemento da pesquisa Mecanismos de construção de sentidos no gênero editorial 

justifica-se, a princípio, pelo enquadre à linha de pesquisa Texto, ensino e construção de 

sentidos, pertencente ao PPGL/UERN, que se interessa pelos estudos da organização, da 

construção de sentidos e do ensino-aprendizagem do texto em diversos contextos de uso da 

língua. Além de apresentar relevância científica, relevância social e relevância acadêmica para 

os estudos propostos por esta linha de pesquisa.  

                                                 
1
 O conceito de ação social é, aqui, tomado de Miller (2009) para se referir aos gêneros textuais. 

2
 Domínio discursivo é a denominação que Marcuschi (2008) usa ao tratar dos campos de atividades humanas 

(Cf. Bakhtin, 2003) em que realizamos a comunicação, através dos gêneros textuais. No caso do gênero editorial, 

temos o domínio discursivo jornalístico. 
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Sendo assim, entendemos que esta pesquisa mostra significância para os estudos 

científicos, principalmente para a área da linguagem, por investigar como os mecanismos 

verbais e visuais expressam interação no gênero editorial, constituindo sentidos. Além disso, 

poucas são as produções que estudam a interação no gênero editorial, principalmente com 

base nos pressupostos da LSF e da MD, quando muito, tomam uma ou outra como aparato 

teórico-metodológico. Por nossa proposta recair sobre o gênero supracitado como um todo, ou 

seja, contemplando os recursos semióticos empregados na sua composição, consideramos este 

estudo como de relevância para a ciência da linguagem e para as produções em língua 

portuguesa, posto que quase toda a teoria que fundamenta esta proposta é de língua inglesa ou 

de língua espanhola
3
, sendo poucos os textos publicados em língua portuguesa. E, com base 

nisto, contribuímos significativamente para a difusão da LSF e da MD e, respectivamente, a 

aplicação destas na língua portuguesa e na imagem. 

Sob esta ótica, compreendemos que ela também é relevante pela forma como o objeto 

texto será observado em sua complexidade semiótica, haja vista vivermos na 

contemporaneidade em que, socialmente, são utilizados diversos modos de representação e 

comunicação. Com isso, faz-se necessário que os leitores dessa sociedade contemporânea 

possam ver o texto como um conjunto, no qual palavras, imagens, cores etc., confluem para a 

interpretação e a depreensão dos vários sentidos que um gênero pode veicular. 

Acreditamos, ainda, que esta pesquisa apresenta relevância para o ensino da Língua 

Portuguesa, uma vez que, como o gênero textual é, hoje, tido como o objeto de ensino para 

esta disciplina não se pode desconsiderar dele o caráter interacional que a linguagem verbal e 

a linguagem visual mantêm com os leitores-aprendizes. 

Exatamente por estes motivos e pelo nosso envolvimento em pesquisa
4
, bem como 

produções de trabalhos acadêmico-científicos
5
, principalmente envolvendo a MD foi que 

despertamos o interesse para estudar o gênero editorial a luz das teorias anteriormente 

mencionadas – LSF e MD. 

                                                 
3
 Como as teorias que dão sustentação a este estudo são de origem européia, as traduções que são feitas ao longo 

do texto são de inteira responsabilidade nossa, uma vez que optamos por não usar as citações diretamente no 

texto. Sendo assim, ao fazermos as traduções, dispomos ao leitor, em nota de rodapé, os trechos originais do 

material citado, podendo o leitor, averiguar a correspondência da tradução por nós adaptada.  
4
 A multimodalidade discursiva no gênero editorial - pesquisa desenvolvida junto ao Departamento de Letras do 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM/UERN, sob a coordenação da Profª. 

Dra. Maria Medianeira de Souza. 
5
 Aquino (2008), trabalho de conclusão de curso de graduação, intitulado A multimodalidade no gênero blog; 

Aquino e Souza (2008) trabalho publicado em anais de evento com o título A multimodalidade no gênero 

editorial on-line, Aquino e Souza (2008) A multimodalidade no gênero blog, capítulo de livro publicado em 

Almeida (2008), dentre outros. 



 19 

Portanto, cientes da viabilidade da execução desta pesquisa e de que ela contribuirá 

significativamente aos estudos da linguagem, da comunicação, entre outros, e àqueles que por 

eles se interessam – pesquisadores, profissionais e estudantes da área de Letras e áreas afins – 

é que desenvolvemos este trabalho, atendendo a critérios científicos, teóricos, metodológicos 

e sociais que subjaz um fazer acadêmico. 

 

Objetivos 

 

Diante da temática escolhida e as teorias que fomentam este trabalho, traçamos como 

propósitos os seguintes objetivos: 

  

Geral: 

 Investigar, através da metafunção interpessoal e da metafunção interativa, os 

mecanismos de linguagem (verbais e visuais, respectivamente) que expressam 

interação no gênero editorial, no processo de construção de sentidos. 

 

Específicos: 

 Interpretar os aspectos linguísticos no gênero editorial, com base na metafunção 

interpessoal da linguagem; 

 Interpretar, com base na metafunção interativa, a contribuição das imagens para a 

construção dos sentidos no gênero editorial; 

 Compreender até que ponto as imagens dialogam com a escrita do editorial para a 

construção de sentidos do referido gênero. 

 

Aspectos teórico-metodológicos
6
 

 

Como esta pesquisa investiga aspectos relativos à construção de sentidos resultantes 

da utilização de recursos verbais e de recursos não-verbais em editoriais, usamos como 

orientação no desenvolvimento desse estudo a abordagem qualitativa, pois, conforme Trask 

(2004, p. 16) esta abordagem é “uma orientação para descrever e explicar o uso linguístico 

situando-o em contextos sociais e culturais que efetivamente existem”. Ainda segundo este 

autor: 

                                                 
6
 Além destes aspectos teórico-metodológicos, ao iniciarmos os capítulos 3 e 4, reforçamos a metodologia 

empregada nos procedimentos das análises. 
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[...] uma abordagem qualitativa enfoca tipicamente o estudo de pequenas 

quantidades de falantes ou textos, porque a abundância de dados e os estudos 

estatísticos são considerados menos importantes do que revelar os 

significados sociais que as pessoas atribuem a suas atividades linguísticas, 

quando falam ou escrevem. (TRASK, 2004, p. 16-17). 

 

Dessa forma, corroborando o pensamento exposto anteriormente, apresentamos o 

posicionamento de Gressler (2004, p. 43) ao afirmar que essa abordagem “busca levar em 

consideração todos os componentes de uma situação em suas interações e influências 

recíprocas, numa visão holística dos fenômenos”. Sendo assim, entendemos que nosso estudo, 

assim como essa abordagem, não adota os princípios quantitativos
7
, pois não estamos lidando 

com estatísticas no que concerne à interação estabelecida pelos elementos linguísticos e 

visuais, e sim, com observação, análise textual, entre outros, para, a partir daí, percebermos 

essa interação, considerando os elementos verbais, não-verbais e contextuais envolvidos na 

produção do gênero editorial. 

Utilizamos, para validação desta pesquisa, o método dedutivo, uma vez que é a partir 

desse método que se “procura transformar enunciados complexos, universais, em particulares. 

A conclusão sempre resultará em uma ou várias premissas, fundamentando-se no raciocínio 

dedutivo” (OLIVEIRA, 2004, p. 62). Esse método condiz com nosso propósito, já que 

partimos da premissa que a multimodalidade é constitutiva de todos os gêneros textuais (Cf. 

DIONÍSIO, 2005) e de que os elementos linguísticos (Cf. HALLIDAY, 1985, apud SOUZA 

2007, online) e visuais (Cf. KRESS & VAN LEEUWEN, 2006) estabelecem interação entre 

os participantes representados (pessoas, lugares e coisas) e participantes interativos (produtor 

e receptor do texto ou imagem). 

Vale ressaltar que visamos a contribuir com os estudos linguísticos que discutem a 

construção de sentidos nos gêneros textuais do jornalismo opinativo, seguindo trabalhos como 

o de Melo (2003) que discute os gêneros jornalísticos opinativos; o de Furtado da Cunha & 

Souza (2007) que trata da LSF e aplica o conceito de transitividade ao gênero editorial e ao 

discurso falado no português; a tese de doutoramento de Souza (2006) com foco no gênero 

editorial; e Souza & Heberle (2008) em estudo que investiga os auxiliares modais no gênero 

editorial, entre outros. 

Além desses trabalhos que discutem este gênero sob as perspectivas histórica, textual e 

funcional, tomamos trabalhos sobre a perspectiva visual como referência para a nossa 

                                                 
7
 Embora façamos uso de um recurso tecnológico que contabilizará as palavras existentes no nosso corpus e a 

frequência com que elas aparecem nos editoriais não colocamos nossa pesquisa como sendo de abordagem 

quantitativa. O uso desta ferramenta é próprio para tal ação e facilita o trabalho com as palavras contidas nos 

textos. 
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pesquisa como os de Dionísio (2005a; 2005b) que observam o texto na perspectiva macro da 

multimodalidade discursiva; o de Kress & van Leeuwen (1996; 2006) que fornecem o aparato 

teórico-metodológico necessário para o estudo de imagens; os de Almeida (2008a; 2008b) que 

abordam as perspectivas visuais aplicando ao fotojornalismo e ao blog; entre outros que se 

fazem basilares ao desenvolvimento deste estudo. 

 

O corpus 

 

No ano de 2007, participamos da pesquisa A multimodalidade no gênero editorial. Daí 

surgiu nosso interesse por trabalhar com o gênero editorial e, especificamente, com o editorial 

de revistas. Sendo assim, ao elaborarmos esta pesquisa, optamos em dar continuidade aos 

estudos dos editoriais que faziam parte do corpus da referida pesquisa e atualizar este corpus 

com editoriais do ano de 2009, posto que os editoriais que estudávamos eram do ano de 2003. 

Neste seguimento, escolhemos por utilizar duas revistas semanais: Veja e Época. E, 

como fizemos uso de editoriais da pesquisa e, por conseguinte, editoriais que compõem a 

pesquisa de doutoramento de Souza (2006), começamos a constituir o corpus da pesquisa que 

ora apresentamos. Contudo, para finalizar sua organização, coletamos mais editoriais no ano 

2009, totalizando, assim, um número de 48 editoriais. Destes 48 temos: doze da revista Veja e 

doze da revista Época do ano de 2003; e doze da revista Veja e doze da revista Época do ano 

de 2009. 

Ressaltamos que o total de editoriais coletados pode parecer grande para um 

empreendimento dissertativo como este, porém, como em nosso estudo pretendemos verificar 

como os mecanismos verbais estabelecem interação entre os usuários da linguagem não 

poderíamos fazer isto com um corpus que não apresentasse uma representatividade, pelo 

menos para as discussões acerca da interpessoalidade no gênero editorial. Sendo assim, e 

diante do que postula a teoria para estudos de corpora, conforme Sardinha (2004), a 

representatividade está na extensão de palavras que um corpus possui e, em nosso caso, 

contamos com um total de 4.887 palavras, corpus considerado como pequeno, mas 

representativo para o propósito desta pesquisa
8
.  

 

 

 

                                                 
8
 Mais detalhes acerca da teoria que ampara o estudo de corpora, da extensão de um corpus e do corpus desta 

pesquisa em particular serão fornecidas no início do terceiro capítulo. 
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Seleção, procedimentos e análise do corpus 

 

A seleção dos editoriais das revistas Veja e Época, deu-se, em um primeiro momento, 

por serem revistas de circulação nacional e, depois, o mais importante, por eles apresentarem 

imagens, haja vista que estamos trabalhando com a interação estabelecida por este gênero nos 

níveis verbal e visual. Com isso, delimitamos nosso corpus em termos de suporte e temática, 

pois ambas são revistas de cunho informativo e, também, em termos de atendimento ao nosso 

pré-critério de seleção, isto é, a presença de imagens no texto. 

 Como dissemos, parte dos editoriais foi coletado em 2003 para desenvolvimento da 

pesquisa de tese supramencionada e, posteriormente para a pesquisa em que atuamos como 

voluntário. Desses estudos, selecionamos 12 editoriais da revista Veja e 12 editoriais da 

revista Época que foram coletados no período que compreende os meses de abril a setembro 

de 2003. Os demais editoriais que constituem nosso corpus foram coletados entre o período 

de janeiro a junho de 2009, obedecendo ao mesmo critério de seleção determinado por Souza 

(2006), ou seja, sempre coletamos a primeira e a terceira revistas de cada mês. Assim, 

coletamos, em 2009, os editoriais que faltavam: 12 editoriais da revista Época e mais 12 

editoriais da revista Veja para compor o corpus. 

Os editoriais de 2003 já se encontravam digitalizados e armazenados em mídia 

eletrônica e pen-drives estando prontos para manuseamento e, também, impressos para termos 

sempre em mãos os textos que seriam analisados. Os mesmos procedimentos foram, também, 

aplicados aos editoriais coletados a partir de janeiro de 2009. 

Além disso, todos os editoriais foram digitados em documento word.doc para 

conversão em extensão .txt para que pudéssemos aplicar o software WordSmith Tools - WS
9
. 

Este software é responsável por localizar as palavras no corpus e a frequência dos recursos 

linguísticos que materializam a metafunção interpessoal (sujeito, desinências verbais, 

pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes de tratamento, auxiliares modais e 

interrogações). Sendo assim, faremos uso deste corpus, aplicando a ele perspectivas de 

análises diferentes das pesquisas anteriormente citadas porque baseia-se em duas teorias, e 

porque nossas variáveis de análise conjugam essas duas teorias relacionando-as através do 

sistema de metafunções, o que caracteriza, assim, nosso trabalho como inovador e 

enriquecedor para as áreas da LSF e da MD. 

                                                 
9
 De acordo com Morreira-Ferreira (2006, p. 79-80) “o WordSmith Tools é um conjunto de programas destinado 

à análise linguística. Esse software permite fazer análises baseadas na frequência e na co-ocorrência de palavras. 

Foi criado por Mike Scott, da Universidade de Liverpool, Reino Unido, em 1996”. 
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Critérios de análise 

 

Nossos critérios de análise pautar-se-ão nas duas teorias que fundamentam o nosso 

estudo. Sendo assim, obedeceremos ao princípio que rege cada uma delas para determinarmos 

as categorias de análise. 

A determinação das categorias foi feita através de um estudo piloto com base em doze 

dos quarenta e oito editoriais. A princípio, não utilizamos o software para detectar os 

elementos, haja vista ser um número, relativamente, pequeno de editoriais e pela possibilidade 

de fazer, com rigor, a captação e análise dos elementos linguísticos que promovem a interação 

no gênero.  

Assim, faremos uso da LSF para analisar, por meio da metafunção interpessoal, as 

relações mantidas pelos usuários da linguagem. E, depois de realizado o projeto piloto, 

optamos por trabalhar com sujeito, desinências verbais, pronomes pessoais, pronomes 

possessivos, pronomes de tratamento, auxiliares modais e interrogações. A escolha destes 

elementos deu-se em meio a outros por necessidade de delimitar o campo de estudo, posto 

que não seria possível, em um trabalho como este, dar conta de todos os mecanismos que 

compõem a referida metafunção da linguagem. 

Com as categorias léxico-gramaticais de análise definidas para o estudo da 

interpessoalidade no gênero editorial, aplicamos o programa WordSmith Tools. Este programa 

nos mostrou a ocorrência dessas palavras nos quarenta e oito editoriais e apontou, através da 

ferramenta concord, a localização destes elementos nos editoriais. Após esta localização, 

demos início a uma verificação feita através da leitura dos editoriais para examinar se as 

palavras encontradas operam com o propósito por nós desejado, haja vista a mutabilidade da 

língua e as suas diversas possibilidades de uso. 

Desse modo, nos debruçamos sobre os textos, realizando leituras mais criteriosas, 

atentando para cada um dos elementos supracitados, com o propósito de interpretá-los e 

depreender os sentidos emanados de suas utilizações no gênero editorial. 

Quanto à seleção de imagens que servirão às nossas análises pautadas na MD, 

observamos as figuras presentes nos 48 editoriais e fizemos a separação de cada uma delas de 

acordo com as categorias de análise que a GV postula para a metafunção interativa, ou seja, 

contato, distância social, perspectiva ou ponto de vista e modalidade. Todavia, como cada 

mecanismo realiza papéis semelhantes de construção de sentido na imagem, selecionamos 

aquelas que mais se adequem a cada categoria de análise e as interpretamos, conforme as 

seguintes categorias: 1) Contato (oferta e demanda); 2) Distância social (plano fechado, plano 
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médio e plano aberto); 3) Perspectiva (ângulo frontal, ângulo oblíquo, e ângulo vertical); 4) 

Modalidade (modalidade naturalística, modalidade sensorial, modalidade cientifica ou 

tecnológica, e modalidade abstrata). 

Essas categorias serão observadas nos participantes representados (pessoas, animais, 

coisas etc.) nas imagens para que possamos perceber o grau de envolvimento entre estes 

participantes e os participantes interativos (produtor e observador) no gênero editorial. 

Todavia, vale salientar que, na análise das imagens, de acordo com as categorias antes 

mencionadas, as imagens poderão se repetir para que observemos com mais rigor a 

interatividade contida nestas composições imagéticas presentes no editorial, uma vez que 

todos estes recursos se fazem presentes, dependendo da intenção do autor ao produzir o 

arranjo visual. 

Salientamos que nem todas as imagens e nem todos os exemplos contidos no corpus 

foram utilizados nas análises desta pesquisa, todavia, estes estão representados nas análises 

que fizemos, uma vez que os sentidos manifestados por cada recurso, quer seja ele verbal, 

quer seja ele visual, acabam realizando o mesmo tipo de significação. Desse modo, os 

exemplos que optamos por usar em nosso estudo podem ser entendidos como uma 

representação fiel dos possíveis sentidos observáveis na construção do gênero editorial. Além 

disso, pelo fato de os exemplos culminarem em cargas semânticas similares, a utilização de 

todos os exemplos do corpus seria exaustiva e, por vezes, repetitiva, tornando enfadonha a 

produção do texto dissertativo, bem como a sua leitura. Portanto, optamos por apresentar um 

número razoável de eventos que permitissem uma análise palpável e representativa dos 

fenômenos interpessoais e interativos. 

Culminando, portanto, na relação que as imagens mantêm com o texto, buscamos 

correlacioná-los no capítulo de análise dos mecanismos visuais de interação, interpretando o 

imbricamento das imagens com o contexto do editorial no qual elas aparecem, com o intuito 

de mostrar até que ponto as imagens dialogam com o texto verbal.  

 

Organização e divisão do trabalho 

 

Em face da caminhada realizada nas Considerações iniciais deste trabalho, na qual 

apresentamos o nosso objeto de estudo, a delimitação do problema a ser estudado, a 

justificativa, os objetivos, os procedimentos teórico-metodológicos e o corpus, passamos a 

apresentar, resumidamente, as demais partes que constituem esta dissertação. 
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No CAPÍTULO 1: Gêneros textuais e Linguística Sistêmico-Funcional, iniciamos a 

discussão teórica que fundamenta este trabalho apresentando o nosso objeto de estudo, o 

gênero editorial e a teoria da LSF que fornecerá aparato teórico-metodológico para 

sustentarmos a análise interpessoal na linguagem verbal. Nesse sentido, situamos o leitor 

quanto aos conceitos-chave que regem essa corrente funcionalista, bem como apresentamos as 

metafunções da linguagem, propostas por Halliday (2004), privilegiando a metafunção 

interpessoal e os recursos interpessoais da linguagem que serão, posteriormente, aplicados.  

No CAPÍTULO 2: Multimodalidade Discursiva, discutimos o conceito de 

multiletramento e multimodalidade discursiva que fomentam o estudo do texto como um 

construto social que envolve mais de um recurso semiótico em sua composição, produzindo 

sentidos e, damos destaque a Gramática do Design Visual, proposta por Kress e van Leeuwen 

(2006), observando as metafunções da linguagem visual, enfatizando a metafunção interativa 

e os mecanismos de interação. 

No CAPÍTULO 3: Mecanismos verbais de interação no gênero editorial, fazemos a 

aplicação dos conceitos e discussões tecidas sobre a LSF, interpretando, no gênero editorial, 

os sentidos produzidos pelos recursos interpessoais da linguagem. 

No CAPÍTULO 4: Mecanismos visuais de interação no gênero editorial, 

interpretamos imagens contidas no gênero editorial, observando os níveis de interação, 

formalidade, entre outros sentidos que a imagem pode revelar, baseando-nos na metafunção 

interativa. E, ao mesmo tempo, observamos as imagens e as suas relações com o texto verbal 

no gênero editorial, apontando para o fato da multimodalidade como constitutiva deste 

gênero. 

Ao final, tecemos as Considerações finais sobre este empreendimento, retomando 

conceitos e discutindo os resultados obtidos, o que pode, a nosso ver, contribuir para novas 

pesquisas que se voltem para a linguagem jornalística em sua funcionalidade, atentando para 

o caráter interpessoal e interativo da linguagem, bem como para o discurso multimodal, 

tendências que cada vez mais recebem atenção no estudo das práticas discursivas 

contemporâneas. 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

CAPÍTULO 1 

GÊNEROS TEXTUAIS E  

LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

 

 

 

Ao desenvolver este capítulo buscamos apresentar duas bases teóricas que 

fundamentam esta pesquisa, haja vista trabalharmos com correntes teóricas que se 

complementam para que possamos perceber as relações interpessoais/interativas que 

constituem o gênero editorial. 

Desse modo, neste primeiro capítulo, visamos a introduzir o conceito de gêneros 

textuais e, com base nele, situar o objeto de estudo – o gênero editorial –, tomando-o no seu 

espaço de circulação, no caso o jornalismo e, mais especificamente, o jornalismo opinativo. 

Em seguida, tratamos da Linguística Sistêmico-Funcional – LSF (corrente funcionalista de 

base européia), ponto em que serão apresentados os conceitos-chave desta teoria e, com mais 

detalhes, a metafunção interpessoal que ampara o nosso estudo linguístico do gênero 

supramencionado.  

 

1.1 Gêneros textuais 

 

Os gêneros textuais, atualmente, são tratados como ações sócio-históricas e culturais, 

posto que são práticas sociais exercidas por uma comunidade linguística, a fim de cumprir 

propósitos comunicativos, seja de modo particular ou de modo universal. 

Para se chegar a essa conceituação, os estudos sobre gêneros fizeram um grande 

percurso desde a definição aristotélica de gênero até o conceito atual. A princípio, foram 

estudados em uma perspectiva literária e vistos como tipos de texto
10

, exemplo: poemas, 

romances, novelas, entre outros. E, existe, também, o estudo de gêneros na etnografia da 

comunicação, o qual, como afirma Silveira (2005), já se aproxima dos estudos atuais, em que 

                                                 
10

 Essa determinação é dada por Silveira (2005) ao tratar do estudo de gêneros na literatura. 
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os gêneros são formas discursivas sociais e culturalmente convencionalizadas pelo uso 

recorrente destes na vida social. 

Evidentemente, todos esses estudos foram essenciais para a constituição do conceito 

atual de gêneros, pois mesmo não sendo todos de igual teor, cada um trouxe contribuições 

para essa conceituação. Entretanto, os postulados de Bakhtin são, hoje, referência nos estudos 

e definições do conceito de gêneros, ou melhor, como o autor denomina gêneros do discurso. 

A visão bakhtiniana de gêneros advém da concepção dialógica da linguagem, na qual 

os gêneros são enunciados que realizam atividades discursivas, que para sua realização 

demandam a existência de um locutor e de um interlocutor, uma vez que ambos irão, com 

base na interação dialógica, estabelecer algum tipo de comunicação. 

É nesse sentido que Bakhtin (2003) apresenta a sua definição de gênero, 

especificamente, os do discurso. Segundo este autor: 

 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 

construção composicional - estão indissoluvelmente ligados no todo do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 

do discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 261-262, grifos do autor). 
 

Concordamos, portanto, com a afirmação de Bakhtin, no momento em que assumimos 

que os gêneros se constituem em campos da comunicação, sendo cada um realizado por 

indivíduos que têm propósitos definidos e que são concretizados por meio de enunciados. 

Nesse caso, é de inteira responsabilidade do locutor empregar ao enunciado um estilo, uma 

composição estrutural e o conteúdo temático, dando forma ao seu discurso e inserindo-o em 

um dos campos de comunicação e atividade humana, pois, nestes campos é que determinamos 

os gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003). 

Para Marcuschi (2005, p. 19) os gêneros “devem ser vistos na relação com as práticas 

sociais, os aspectos cognitivos, os interesses, as relações de poder, as tecnologias, as 

atividades discursivas e no interior da cultura”. Isso nos faz estabelecer um paralelo com a 

discussão de Bakhtin em relação à definição de gênero porque, se não podemos dissociar 
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gêneros de sua relação com as práticas sociais, logo, estamos reconhecendo a sua existência 

proveniente dos campos da comunicação. 

Sendo assim, por constituírem-se dentro de um processo histórico, social e 

comunicativo, os gêneros textuais
11

 assumem características que os identificam como tais. Por 

isso, ao se usar a expressão gênero textual estamos nos referindo a usos concretos, 

encontrados em nossa vida diária e que representam características sócio-comunicativas 

definidas por seus conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição próprios. 

Assim, os gêneros textuais não podem ser vistos como amontoados de palavras que 

formam frases e, consequentemente, sentenças textuais que se organizam para formar um 

texto; segundo Miller (2009, p. 45) o “gênero é um „artefato cultural‟ [...] passível de ser 

interpretado como uma ação recorrente e significativa”. Dessa forma, os gêneros textuais são 

legitimados através do uso recorrente nas atividades sócio-comunicativas e culturais, quer 

sejam elas orais ou escritas, dependendo das escolhas que façam os usuários do discurso, que 

se dão sempre em função dos interlocutores. A afirmação acima, feita pela estudiosa em 1984, 

foi por ela revista e acrescentada, incluindo algumas questões pertinentes à definição de 

gêneros textuais. Sua (re)definição se apresenta da seguinte maneira: 

 

Quero propor, então, que vejamos gênero como um constituinte específico e 

importante da sociedade, um aspecto principal de sua estrutura 

comunicativa, uma das estruturas de poder que as instituições exercem. 

Podemos compreender o gênero, especificamente, como este aspecto da 

comunicação situada que é capaz de reprodução, que pode manifestar-se em 

mais de uma situação, em mais de um espaço-tempo concreto. (MILLER, 

2009, p. 52, grifos da autora). 

 

Embora possamos notar que, nesta (re)definição, a autora não apresente mais o seu 

conceito de “ação”, ela não o elimina da constituição do gênero, pois, para que este, como 

forma, estruture uma sociedade e seu modo de comunicação e dessa maneira estruture poderes 

em um dado espaço-tempo, faz-se necessária a ação, porque, como a autora afirma “a 

estrutura, ou forma, é um aspecto constituinte da ação” (MILLER, 2009, p. 53). 

O que vemos apresentar-se como novo nesse postulado de Miller (2009) é o fato da 

capacidade de reprodução, em vez da questão da recorrência, pois a reprodução, conforme a 

autora, acrescenta a “ação dos participantes”, uma vez que é por meio dos atores sociais que 
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 Sendo o discurso manifestado no texto, entendemos a importância das concepções bakhtinianas acerca dos 

gêneros do discurso, porém, optamos por usar a terminologia “gêneros textuais” adotada por Marcuschi (2003; 

2005; 2008) e Miller (2009), tendo em vista que em seus estudos, ambos entendem o discurso como constituinte 

dos gêneros textuais. 
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os gêneros ocorrem e pelas relações que eles mantêm é que acontece a reprodução, tornando o 

gênero recorrente. 

Marcuschi utiliza-se dos postulados de Miller na primeira versão do seu estudo sobre 

gêneros para afirmar que “mais do que uma forma o gênero é uma „ação social tipificada‟, que 

se dá na recorrência de situações que torna o gênero reconhecível” (2005, p.19). Dessa forma, 

os gêneros textuais são legitimados no uso recorrente das atividades sócio-comunicativas e 

culturais, quer sejam elas orais, quer sejam elas escritas. 

Algo que devemos ressaltar é o fato de que os gêneros são infindos, ao passo que cada 

situação interativa exige e/ou permite a utilização de determinados gêneros, uma vez que é 

por via destes que atuamos em todos os campos da comunicação. Com isso, é notório que 

cada campo comporta gêneros específicos do seu ambiente para suprir as necessidades deste. 

Neste caso, os gêneros, especificamente os escritos, materializam-se e circulam por 

meio de um suporte. A noção de suporte aqui adotada é a mesma proposta por Marcuschi 

(2003, p. 11) na qual afirma ser o suporte de um gênero, um 

 

locus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou 

ambiente de fixação do gênero materializado como texto. Numa definição 

sumária, pode-se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física 

em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto. (grifos do 

autor) 

 

Desta forma, parece ser que todo e qualquer gênero será veiculado por um suporte. 

Nas palavras de Marcuschi (2003, p. 10) o suporte “é imprescindível para que os gêneros 

circulem na sociedade e deve ter alguma influência na natureza do gênero suportado. Mas isto 

não significa que o suporte determine o gênero e sim que o gênero exige um suporte 

especial”. 

Como podemos observar nas afirmações do autor, a condição básica para a existência 

da noção de suporte é a necessidade de circulação dos gêneros, uma vez que, se tomarmos 

como exemplo o domínio discursivo religioso, veremos que os gêneros como salmos, preces, 

entre outros, são veiculados através de um jornal dominical, no qual constará, os gêneros já 

citados como também outros que fazem parte dessa esfera da atividade humana. Entretanto, 

isso não resulta em dizer que o suporte para determinados gêneros seja específico, pois outros 

veículos podem servir de suporte para os gêneros. 

Por este viés, a circulação dos gêneros estabelece a comunicação entre produtor e 

leitor, fazendo com que, desta maneira, os gêneros exerçam sua principal função, que é ser 
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funcional, ou seja, nenhum gênero é produzido aleatoriamente: todo gênero tem uma função 

sócio-histórica e culturalmente pré-definidas. Se tomarmos com exemplo os gêneros 

supramencionados que fazem parte do domínio discursivo religioso, em particular as preces, 

perceberemos que este gênero tem a função de pedir, rogar, ou agradecer a um ser superior 

pelo que queremos, desejamos ou adquirimos em nossa vida. Dessa forma, por estar em um 

ambiente propício e de ideologias religiosas, esse gênero desempenhará sua função e 

cumprirá, assim, o seu papel social. 

Nesse sentido, ao desempenharmos uma ação de linguagem utilizamos sempre algum 

gênero que se adequa ao objetivo da interação. Portanto, se produz um gênero textual com o 

fim específico de que ele realize uma função, um efeito sobre aqueles que o leiam, por isso, 

deve-se escolher o melhor gênero que se enquadre ao objetivo do produtor. No caso de 

anunciarmos a um parente que saímos de casa, obviamente, não escolheremos uma carta e sim 

um bilhete ou recado, pois ambos estão estreitamente relacionados ao objetivo desejado e 

ocorrem, frequentemente, nesse tipo de situação comunicativa. Logo, todos que o virem 

saberão de qual gênero se trata, bem como a função que ele desempenha na interação entre os 

indivíduos. 

Os gêneros textuais, como já dissemos, têm características próprias que os definem 

como tais, uma vez que desempenham uma função social, estão inseridos em um domínio 

discursivo, além de terem uma estrutura própria de composição textual. Observemos, 

portanto, o gênero, que é a base de nosso estudo, em seu espaço de circulação. 

 

1.1.1 Domínio discursivo, jornalismo opinativo e o gênero editorial 

 

Os gêneros textuais além de suas particularidades funcionais e composicionais são 

determinados por seu local de circulação e de produção. Esses locais são chamados por 

Marcuschi (2008) de domínios discursivos. Segundo este autor, o domínio discursivo 

 

[...] constitui muito mais uma “esfera da atividade humana” no sentido 

bakhtiniano do termo do que um princípio de classificação de textos e indica 

instâncias discursivas (por exemplo: discurso jurídico, discurso jornalístico, 

discurso religioso etc.). Não abrange um gênero em particular, mas dá 

origem a vários deles, já que os gêneros são institucionalmente marcados.  

Constituem práticas discursivas nas quais podemos identificar um conjunto 

de gêneros textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos como 

rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de 

poder. (MARCUSCHI, 2008, p. 155) 
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Com base na exposição do autor, entendemos que é no domínio discursivo
12

 que os 

gêneros se constituem, haja vista adquirirem características da instituição que os produzem e 

os fazem circular. Assim, dependendo da realidade social em que usuários da linguagem 

produzem textos, gêneros diferentes são ali utilizados para realizar papéis diversos. Um dos 

mais importantes papéis que os gêneros textuais cumprem é o de estabelecer relações entre os 

usuários da linguagem em ambientes específicos.  

Tomando como exemplo o domínio discursivo jornalístico, observamos que os 

gêneros desse campo da comunicação são próprios daquele espaço, tendo e obedecendo as 

características impostas pelo veículo jornal. Isso retoma a proposta de Bakhtin (2003) de que 

cada campo realiza seus tipos relativamente estáveis de enunciados. 

Sendo assim, mesmo o domínio discursivo jornalístico comportando as divisões que 

lhe são particulares, os gêneros se ajustam a cada divisão, atendendo aos propósitos 

comunicativos da instituição, quais sejam: informar, opinar, vender, satirizar etc. 

Dentre os gêneros que circulam na instituição jornalística, categorias são estabelecidas 

para que se possa compreender com mais nitidez o papel que cada um deles exerce. Nesse 

sentido, “os gêneros jornalísticos são determinados pelo modo de produção dos meios de 

comunicação de massa e por manifestações culturais de cada sociedade” (MEDINA, 2001, p. 

53). 

Retomamos, aqui, a ideia de Miller (2009) ao definir o gênero como “artefato cultural” 

e “ação social” para ratificar o posicionamento de Medina (2001), pois os gêneros 

jornalísticos são manifestações da linguagem produzidas e reproduzidas em sociedades por 

interlocutores, realizando papéis específicos de acordo com a função que cada gênero 

desempenha. 

Quanto à função desempenhada pelos gêneros textuais jornalísticos, vale apresentar a 

divisão de Melo (2003). Para ele, no jornalismo brasileiro, os gêneros se dividem em duas 

categorias: jornalismo informativo e jornalismo opinativo. Essa classificação separa os 

gêneros de acordo com sua correspondência funcional, posto que: 

 

Os gêneros que correspondem ao universo da informação se estruturam a 

partir de um referencial exterior à instituição jornalística: sua expressão 

depende diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos e da relação 

que os mediadores profissionais (jornalistas) estabelecem em relação aos 

seus protagonistas (personalidades ou organizações). Já no caso dos gêneros 
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 Os termos domínio discursivo, preferencialmente usado por Marcuschi, e campos da comunicação e/ou 

esferas da atividade humana, usados por Bakhtin, são tomados em nosso estudo com a mesma significação, pois 

ambos remetem aos ambientes específicos que proporcionam a circulação dos gêneros. 
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que se agrupam na área da opinião, a estrutura da mensagem é co-

determinada por variáveis controladas pela instituição jornalística e 

assumem duas feições: autoria (quem emite a opinião) e angulagem 

(perspectiva temporal ou espacial que dá sentido a opinião). (MELO, 2003, 

p. 65) 

 

Como vemos, a separação estabelecida, aqui, gira em torno da instituição jornalística 

que demanda funções específicas aos gêneros. No entanto, conforme Melo (2003, p. 73), não 

se pode estabelecer limites entre as produções jornalísticas informativas e as produções 

jornalísticas opinativas, sendo essa classificação “uma fronteira metodológica”. Isso significa 

que, tanto uma quanto a outra categoria, podem se utilizar da informação e opinião, 

reciprocamente. 

Neste trabalho, a categoria postulada por Melo (2003) que nos interessa é a do 

jornalismo opinativo. Isto porque nosso objeto de estudo é o editorial, gênero textual do 

domínio do jornalismo opinativo. Sendo assim, vamos, a partir de agora, apresentar o 

conceito de gêneros jornalísticos opinativos e, especificamente, o de gênero editorial.  

Segundo Sousa (2004, p. 30) “o jornalismo opinativo é essencialmente persuasivo e 

baseia-se na argumentação, [...] o autor propõe e tece juízos sobre a realidade, ou tenta fazer 

triunfar uma ou mais teses sobre assuntos da atualidade [...]”. Desta forma, é por meio da 

opinião expressa que o jornalista buscará a adesão do público leitor à sua tese e, para isto, ele 

se pautará na técnica argumentativa. 

Nessa perspectiva, entendemos que o editorial é um gênero textual capaz de exercer 

uma função social, haja vista que ele se constitui como uma ação social – a de argumentar. 

Desta forma, ao passo que o editorialista deseja fazer com que os seus leitores compartilhem 

da opinião esboçada por ele, argumenta com vista a persuadir o leitor para adotar o seu 

pensamento como correto ou adequado. 

Cabe agora, após mostrarmos que os gêneros opinativos são instrumentos de 

persuasão, definir, mais precisamente, o gênero editorial. De acordo com o manual de redação 

da Folha de São Paulo, o editorial é um 

 

Texto que expressa a opinião de um jornal. [...] seu estilo deve ser ao mesmo 

tempo enfático e equilibrado. Deve evitar o sarcasmo, a interrogação e a 

exclamação. Deve apresentar com concisão a questão de que vai tratar, 

desenvolver os argumentos que o jornal defende, refutar as opiniões opostas 

e concluir condensando a posição adotada [...]. (MANUAL DE REDAÇÃO, 

2002, p. 64). 
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Além de apontar as normas que devem ser seguidas na construção do editorial, o 

Manual apresenta o mesmo conceito que é defendido por Melo (2003, p. 103) quando afirma 

que o editorial é “o gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa diante de 

fatos de maior repercussão no momento”. Este autor ressalta que são especificidades desse 

gênero quatro atributos: impessoalidade, topicalidade, condensabilidade e plasticidade. 

A respeito disso, podemos dizer que a impessoalidade concerne ao fato de o editorial 

não conter identificação ou assinatura, configurando uma opinião institucional; a topicalidade 

refere-se à temática discutida em cada editorial, haja vista o jornal trazer mais de um editorial 

na página de opinião; a condensabilidade reflete a contemporaneidade e a necessidade de 

textos breves e claros que concretizem o propósito comunicativo, que no caso do editorial é 

convencer o leitor; e, por último, a plasticidade que é natural dos fenômenos jornalísticos, 

uma vez que os acontecimentos surgem e se modificam, tendo a opinião que acompanhar o 

ritmo desses fatos (Cf. MELO, 2003). Desse modo, são esses atributos que garantem a 

essência do gênero e o estilo que ele comporta e que vão ao encontro das normas apontadas 

pelo manual de redação da Folha de São Paulo.  

Embora o gênero editorial apresente essas características, ou algumas delas
13

, 

apontadas que, de certa forma, o engessam textualmente, vale acrescer a isto a afirmação de 

Marcuschi (2005, p. 19) para quem os gêneros “caracterizam-se como eventos textuais 

altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos”, ou seja, as manifestações linguísticas se moldam 

de acordo com os interesses dos usuários da linguagem e/ou das instituições que os produzem; 

este caso também se aplica ao editorial. 

Continuando sua discussão sobre o editorial, Melo (2003) afirma existir diferenças 

entre os editoriais jornalísticos que circulam em jornais e aqueles que circulam em revistas, 

uma vez que, no jornal, o editorial obedece ao padrão oficial do gênero, apresentando, pois, as 

características acima elencadas e ocupando um lugar na página “Opinião”; e, nas revistas, 

“aparece mais frequentemente nos periódicos culturais ou políticos, pois as revistas de 

informação geral recorrem às „cartas dos editores, mais próximas daquilo que poderíamos 

chamar de merchandising jornalístico do que de expressões opinativas‟” (MELO, 2003, p. 

111, grifo do autor). 

Isso não significa que revistas de informação não tragam, em meio aos diversos 

gêneros, o editorial. O que se vê é uma variação do gênero, haja vista que, como afirmamos 
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 Dizemos isto por entendermos que estas características são inerentes ao editorial padrão de jornais. Todavia, 

como o gênero editorial apresenta variações, algumas dessas características podem ser eximidas na feitura do 

texto.  
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anteriormente pelas palavras de Marcuschi (2005), um gênero é maleável, dinâmico e 

plástico, podendo este mudar sem que haja perdas na sua essência, caso contrário, ele deixa de 

existir ou passa a receber outra nomenclatura. 

A respeito dessa variação do gênero editorial, Sousa (2004) apresenta, além do 

editorial padrão que é exclusivo dos jornais, duas outras variações: os editoriais mistos e os 

editoriais de apresentação. Souza (2006), amparada nessa classificação, define com mais 

precisão estas variações: 

 

Os editoriais mistos [...] aqueles que podem incorporar várias características 

como ser preventivo, informativo e intelectual, por exemplo. Os editoriais de 

apresentação, que são aqueles que apresentam um determinado número de 

um jornal ou de uma revista, justificando a abordagem de determinados 

assuntos, ou quando apresentam um novo órgão de comunicação que surge 

no mercado. (SOUZA, 2006, p. 63, grifos da autora). 

 

Sendo assim, o estudo de um gênero como este não pode prescindir da observação 

sobre estas variações, pois, como afirma Marcuschi (2008, p. 156) não podemos conceber 

gêneros “como modelos estanques, nem como estruturas rígidas, mas como formas culturais e 

cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na linguagem, temos de ver os 

gêneros como entidades dinâmicas”. E, é por este dinamismo dos gêneros que o editorial 

apresenta essas variações: editorial padrão, editorial misto e editorial de apresentação. 

Nesse ínterim, compartilhamos com Heberle (1997) e com Souza (2006) a idéia de que 

o editorial é um gênero que admite variações e que “a Carta do Editor, da revista Época, a 

Carta ao Leitor da revista Veja [...], pertencem à família do editorial” (SOUZA, 2006, p. 63, 

grifos da autora), e, com isso, nos contrapomos a afirmação de Melo (2003) de que as cartas 

dos editores de revistas de informação geral poderiam ser chamadas de “merchandising 

jornalístico”.   

Assim, estabelecendo uma definição última do gênero editorial, entendemos que ele é 

um gênero especificamente utilizado por jornais e revistas para expor um ponto de vista sobre 

determinado assunto, ou veículo de comunicação que está em voga na sociedade e, sendo, 

portanto, opinativo, ele é produzido com base na argumentação para persuadir os leitores a 

aderirem ao que nele foi ou está expresso ou, pelo menos, aceitar tal posicionamento. Além 

disso, o editorial é um gênero dinâmico que apresenta variações em sua funcionalidade, pois, 

dependendo da instituição que o veicula ele poderá exprimir uma opinião sobre determinado 
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fato (editorial padrão), apresentar o suporte que o conduz (editorial de apresentação) e/ou unir 

as duas funções anteriores, opinando sobre algo e apresentando o suporte (editorial misto). 

Em síntese, como o gênero editorial faz parte de um repertório possível do interior do 

domínio jornalístico e que é escolhido para expressar a opinião institucional de um veículo de 

informação, entendemos que questões como funcionalidade, contexto e funções da linguagem 

são de extrema relevância para compreendermos esse gênero. Isto posto, damos continuação 

ao aparato teórico abordando a Linguística Sistêmico-Funcional que fornecerá os subsídios 

para entendermos as questões antes referidas. 

 

1.2 Linguística Sistêmico-Funcional 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional – LSF – é uma corrente teórica de base 

funcionalista que tem em M. A. K. Halliday o seu maior expoente. Para este estudioso, o texto 

e o contexto devem ser levados em consideração em uma abordagem semântico-funcional da 

linguagem. Sobre isso, Eggins (2004, p. 20-21) afirma que a LSF pode ser descrita como uma 

aproximação semântico-funcional da linguagem que explora como as pessoas usam a 

linguagem em diferentes contextos, e como a linguagem é estruturada para uso como sistema 

semiótico. Desse modo, falar em texto é falar da linguagem em uso, em interação, em 

escolhas que fazemos diante um repertório de possibilidades que a língua oferece. 

Por isso, Halliday (2004) assume a corrente sistêmico-funcional como uma teoria que 

observa a língua enquanto escolha, ou seja, sempre que se usa determinada construção 

linguística estamos empregando, nessa construção, escolhas que constroem o discurso, com o 

efeito de provocar a significação que se deseja sobre os interlocutores. 

Com relação às escolhas que são empregadas na construção de textos, Moreira-

Ferreira (2006, p. 37) afirma que elas, “pelo fato de englobar aspectos funcionais, semânticos, 

contextuais e semióticos, [...] são feitas para gerar significados a esses textos que o usuário da 

língua faz valer-se dessa interação social”. Assim sendo, sempre que houver uma interação 

social na qual as pessoas concretizem seus dizeres por meio de textos (falados ou escritos) e 

na qual se busquem realizar sentidos com base no exposto, será disso que a LSF se ocupará. 

Sob esta ótica, devemos encarar a LSF não como um conjunto de regras, mas, sim, 

como um aparato teórico-metodológico de descrição, interpretação e análise de textos, sendo, 

portanto, o texto o objeto de estudo dessa corrente teórica. Por este viés, não podemos 

esquecer de mencionar que parte fundamental na construção social de textos está no contexto. 
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Butt et al. (2001) nos afirmam a existência de dois contextos no âmbito da LSF que 

são complementares: o contexto de cultura e o contexto de situação. Vejamos como isso pode 

ser representado na figura a seguir: 

 

 
Figura 1 – Texto em contexto 

Fonte: Adaptado da Figura 1.1: text in context, de Butt et al. (2001, p. 4). 

 

Com base na figura 1, vemos como se dá a formação do texto, baseado no contexto, 

conforme postula a LSF. Dessa maneira, um texto para existir tem que fazer parte de uma 

cultura e realizar funções específicas. Pensando assim, citamos Butt et al. (2001, p. 3) quando 

afirmam que “a combinação do contexto de cultura e contexto de situação resulta em 

diferenças e semelhanças entre uma parte de linguagem e outra”
14

, ou seja, dependendo do 

contexto de cultura e do contexto de situação nos quais usuários da linguagem se comunicam 

por meio de textos, diversas formas textuais se fazem disponíveis na cultura e, para isto, 

escolhas entre essas formas devem ser feitas para que a linguagem cumpra com o seu 

propósito comunicativo. 

As escolhas textuais nesta cultura, de acordo com a situação de interação podem ser 

iguais ou diferentes, isto é, podemos escrever um bilhete para informar aos nossos pais que 

fomos ao mercado, bem como podemos receber um bilhete de nosso chefe dizendo que temos 

uma reunião às dezessete horas da quinta-feira. Podemos também receber um ofício circular, 

ou um e-mail informando sobre a referida reunião. Como vemos, os gêneros estão disponíveis 

                                                 
14

 Original: “The combination of context of culture and context of situation results in the differences and 

similarities between one piece of language and another.” (BUTT et al., 2001, p. 3). 
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para as escolhas dos interactantes da linguagem que farão uso em contextos de situação 

específicos. Sendo assim, relacionados ao contexto de cultura e ao contexto de situação estão 

o gênero e o registro, respectivamente. Gênero é o produto de um contexto de cultura e o 

registro é o produto do contexto de situação. 

 

1.2.1 Contexto de cultura 

 

Conforme a LSF uma das formas de caracterizar as escolhas que fazemos diante das 

escolhas que poderíamos ter feito é por meio do contexto de cultura. Nele encontramos 

diversos gêneros, tendo cada cultura seus tipos particulares de manifestação da linguagem. 

Conforme Butt et al. (2001, p. 3), podemos descrever o contexto de cultura como a 

soma dos diversos significados possíveis de significar naquela cultura particular. Por este 

viés, ao adentrarmos em um campo de atividade humana, estamos inseridos em uma cultura 

que, por meio da linguagem, realiza significados, sendo estes significados fruto de escolhas 

que a cultura disponibiliza. Vale lembrar que no contexto de cultura é que os gêneros são 

reconhecidos e legitimados pelos interactantes da linguagem. 

Assim, ao produzir um currículo, por exemplo, o profissional ou concorrente a um 

cargo institucional irá se utilizar de normas e particularidades desse gênero que são 

determinadas pela cultura do domínio discursivo. É dentro do contexto de cultura que falantes 

e escritores usam a linguagem em contextos mais específicos ou situações (Cf. BUTT et al., 

2001, p.3). Nele está englobado tudo o que pode ou deve ser falado, e os demais compósitos 

semióticos da linguagem como o não-verbal e o ambiente como um todo, realizando, assim, 

uma ligação entre o texto e a real situação em que ele se manifesta. 

Permeando a discussão sobre contexto, cabe-nos, agora, falar de contexto de situação.  

 

1.2.2 Contexto de situação 

 

O contexto de situação é a outra forma de caracterizar as escolhas que fazemos para 

realizar interações sociais por meio da linguagem. Enquanto o contexto de cultura realiza-se 

por meio do gênero, compreendendo todo o sistema semântico da linguagem, o contexto de 

situação realiza-se por meio do registro e é uma representação abstrata do entorno em termos 

de categorias gerais que tem importância para o texto (Cf. GHIO & FERNÁNDEZ, 2008). 
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Butt et al. (2001) afirmam que a LSF se refere a três aspectos, ou parâmetros do 

contexto de situação que desempenham funções específicas no uso da linguagem. Esses 

aspectos, ou variáveis como Souza (2006) aborda, são essenciais na composição dos discursos 

que permeiam nossa sociedade e, consequentemente, são também características de uma 

cultura, por isso a indissociabilidade dos dois contextos: cultura e situação. 

Vejamos como Butt et al. (2001) materializam figurativamente o contexto de situação: 

 

 
Figura 2 – Parâmetros do contexto de situação 

Fonte: Adaptado da Figure 1.2: Parameters of context of situation, de Butt et al. (2001, p.4). 

 

Novamente, no centro da figura, permanece o texto, pois como afirmamos, é ele a 

mola-mestra para os estudos sistêmico-funcionais. Em uma circunferência maior está o 

contexto de situação que se realiza por meio dos aspectos campo, relação e modo. São esses 

três aspectos que realizam o registro, ou seja, “um conjunto de escolhas de elementos da 

linguagem que fazemos em diferentes contextos em termos dessas três variáveis” (Cf. 

MEURER, 2008). 

Acerca disso, Ghio & Fernández (2008, p. 34) apresentam o seguinte exemplo: 

 

[...] Refere-se a todos os fatores extralinguísticos que tem importância no 

mesmo texto. Os fatores irrelevantes não se levam em conta. Por exemplo, o 

frio pode ser relevante para uma conversação sobre a saúde dos falantes, mas 
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é irrelevante em uma conversação sobre astronomia, embora tenha lugar em 

uma noite fria de inverno.
15

  

 

Como apresentam as estudiosas, uma mesma palavra não será usada em contextos 

diversos com a mesma finalidade, pois, devido à necessidade e relevância de um dado 

elemento que está fora do âmbito linguístico é que recorremos ao linguístico para empregar 

significação aos nossos dizeres. Sendo assim, devemos entender o contexto, seja ele imediato 

ou não, como o sistema semiótico de nível superior no qual está imersa a linguagem (Cf. 

GHIO & FERNÁNDEZ, 2008). 

E sendo, portanto, o contexto de situação constituído dos três aspectos anteriormente 

referidos, vale explanar melhor cada uma deles para melhor compreendermos este contexto. 

 

1.2.2.1 Aspectos: campo, relação e modo 

 

Sendo o registro uma variedade do uso convencional do discurso, as formas de sua 

configuração pautam-se em três componentes da situação: campo, relação e modo, os quais de 

acordo com Ghio & Fernández (2008, p. 45), caracterizam-se como: 

 

1) Campo: o uso que se faz da língua varia segundo os diferentes tipos de 

ação social. Em parte, as ações têm a ver com o assunto, de maneira que o 

campo do uso discursivo inclui também o tópico. Portanto, o campo 

discursivo é, antes de tudo, um campo de ação. [...] 

2) Relação: refere-se ao grau de formalidade entre os participantes da 

interação, tais como professor/alunos; vendedor/cliente; médico/paciente; 

pais/filhos; os meninos que interagem em grupos de pares, as pessoas que se 

encontram. A denominação genérica deste tipo é a de papel. As 

conferências, os serviços religiosos, as festas constituem cenários definidos 

nos quais se estabelecem relações de papéis institucionalizadas, às que 

Halliday caracteriza como modelos estabilizados de relações discursivas 

(1978:222). 

3) Modo do discurso: este termo se aplica para referir ao meio que se 

realiza o discurso ou texto: oral ou escrito, mas também tem a ver com os 

canais retóricos que se empregam: audiovisual, áudio [...]. Também se refere 

ao modo como se organiza e progride o fluxo da informação. (grifos das 

autoras)
16

. 

                                                 
15

 Original: “[...] Se refiere a todos los factores extralinguísticos que tienem importancia en el texto mismo. Los 

factores irrelevantes no se tienem en cuenta. Por ejemplo, el frío pude ser relevante para una conversación sobre 

la salud de los hablantes, pero es irrelevante en una conversación sobre astronomía, aunque ésta tenga lugar em 

uma fría noche de invierno.” (GHIO & FERNÁNDEZ, 2008, p. 34) 
16

 Original: 

“1) Campo: el uso que se hace de la lengua varía según los diferentes tipos de acción social. En parte, las 

acciones  tienen que ver com el asunto, de manera que el campo del uso discursivo incluye también el tópico. 

Por lo tanto, el campo discursivo es antes que nada un campo de acción. [...] 
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Desse modo, retomamos o conceito principal da LSF para endossar o propósito dos 

aspectos campo, relação e modo na linguagem. Sendo a linguagem composta por uma rede de 

sistemas, essas três variáveis vão ativar uma rede semântica de escolhas que servirão aos 

interlocutores de uma dada comunidade linguística a realizarem, através de suas escolhas e do 

ambiente em que está sendo constituído o registro, uma ação social que, por meio da cultura 

permeadora deste espaço, receberá a denominação de gênero. 

Como vemos, não se pode desvincular o contexto de cultura do contexto de situação e 

nem, muito menos, desprezar os aspectos constituintes desse último, pois para que haja uma 

ação social é necessário haver o lugar onde essa ação se concretizará. Nesse sentido, 

contextos e variáveis configuram-se como indispensáveis aos estudos sistêmico-funcionais, 

haja vista que os contextos afetam diretamente as escolhas léxico-semânticas realizadas. Isso 

se reflete nas três funções da linguagem propostas por Halliday (1985), as metafunções da 

linguagem. 

 

1.3 Metafunções da linguagem 

 

Partindo do princípio de que as escolhas que fazemos estão, contextualmente, ligadas 

aos aspectos constituintes da situação e que estes parâmetros determinam essas escolhas 

justamente por refletirem as funções que constituem os propósitos principais da linguagem, 

devemos entender com mais clareza o papel de cada uma dessas funções. Lembramos que as 

escolhas linguísticas são materializadas na léxico-gramática e realizam semanticamente 

sentidos. Nesta acepção, a linguagem, para a LSF, se realiza por meio de metafunções. 

Nas palavras de Halliday (2004) as funções básicas da linguagem são duas: uma que 

produz os sentidos da experiência humana e uma que representa as relações sociais. Para ele, 

a primeira metafunção, aquela que constrói as experiências humanas, é chamada de 

ideacional. Ela é responsável por nomear coisas, interpretando-as em categoriais, por 

conseguinte, essas categoriais são, mais adiante, interpretadas em taxonomias. Nesse sentido, 

                                                                                                                                                         
2) Relação: refiere al grado de formalidad entre los participantes de la interacción, tales como profesor/alumnos; 

vendedor/cliente; médico/paciente; padres/hijos; los chicos que interactúan en grupos de pares, las personas que 

se encuentran em el colectivo. La denominación genérica de este tipo de relaciones es la de rol. Las conferencias, 

los servicios religiosos, las fiestas constituyen escenarios definidos en los que se establecem relaciones de rol 

institucionalizadas, a las que Halliday caracteriza como modelos estabilizados del tenor del discurso (1978:222). 

3) Modo del discurso: este término se aplica para referirse al medio em que se realiza el discurso o texto: oral o 

escrito, pero también tiene que ver con los canales retóricos que se emplean: audiovisual, solo audio [...]. 

También refiere al modo em que se organiza y progresa el flujo de la información”. (GHIO & FERNÁNDEZ, 

2008, p. 45, grifos dos autores).  
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a linguagem provê uma teoria da experiência humana e certos recursos da léxico-gramática 

são dedicados a esta função.  

A segunda metafunção a que se refere o autor é a interpessoal. Segundo ele, esta 

função desempenha as variadas relações pessoais e sociais com as outras pessoas que nos 

rodeiam. A oração nessa metafunção é vista além da representação de algum processo com 

seus participantes e circunstâncias, é vista como proposição ou proposta a partir das quais 

informamos, questionamos, damos ordens ou fazemos ofertas, além de expressarmos nossa 

avaliação e atitude em relação a quem estamos nos dirigindo ou sobre o qual estamos falando. 

Desse modo, Halliday (2004, p. 29-30) afirma que: “se a função ideacional da gramática é 

„linguagem como reflexão‟ esta é „linguagem como ação‟”
17

. 

Como afirma o autor, essas são as duas funções básicas da linguagem e cada uma 

desempenha significados diferentes em uma oração, configurando duas redes de sistemas 

distintos. Nesse sentido, toda mensagem é sobre algo e endereçada a alguém. E, pela 

necessidade de organização dessas funções no texto, outra função é emanada da linguagem – 

a metafunção textual. O seu papel na linguagem está em organizar o fluxo discursivo em seus 

movimentos sucessivos de interação e manter a coesão no texto. (Cf. HALLIDAY, 2004). 

Corroborando com as definições apresentadas, Ghio & Fernández (2008, p. 91) 

afirmam que: 

 

As metafunções ideacional (experiencial e lógica), interpessoal e textual do 

sistema semântico se manifestam simultaneamente na estrutura da oração, 

que é a unidade central ou básica do extrato léxico-gramatical, porque as 

demais unidades podem entender-se a partir dela. (grifo das autoras)
18

. 

 

Nessa perspectiva, é na oração que se conjugam essas metafunções que se projetam 

verbalmente pra produzir os sentidos desejados. Dessa forma, semântica e léxico-gramática se 

organizam em conjunto para realizar as metafunções, fornecendo o repertório linguístico do 

qual o produtor de um texto escolherá o que é pertinente a sua produção. Sendo assim, para 

que possamos realizar esse estudo sobre as relações interpessoais no gênero editorial, nos 

respaldamos nas metafunções da linguagem da LSF, tomando, metodologicamente, a 

                                                 
17

 Original: “the ideational function of the grammar is „language as reflection‟, this is „language as action‟”. 

(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 29-30). 
18

 Original: “Las metafunciones ideacional (experiencial y lógica), interpesonal y textual del sistema semântico 

se manifiestan simultáneamente en la estructura de la cláusula, que es la unidad central o básica del estrato 

léxico-gramatical, porque las demás unidades pueden entenderse a partir de ella”. (GHIO & FERNÁNDEZ, 

2008, p. 91). 
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metafunção interpessoal como base, haja vista nosso interesse em perceber as relações que o 

editorialista mantém com o público e com o próprio texto. 

 

1.3.1 Metafunção ideacional 

 

Relacionada à variável campo, a metafunção ideacional representa, na oração, os 

processos da experiência humana do mundo. Essa metafunção subdivide-se em duas outras 

funções: a experiencial e a lógica. Segundo Ghio & Fernández (2008, p. 93) quando se trata 

da metafunção ideacional na perspectiva experiencial “a linguagem permite aos seres 

humanos construir uma imagem da realidade que os rodeia e de sua própria realidade 

interior”
19

 e, quando se trata da perspectiva lógica, as autoras afirmam que a linguagem 

oferece recursos para formar frases, orações, palavras etc., ou seja, os complexos gramaticais. 

No nível da oração, essa metafunção é observada no sistema de transitividade. Souza 

(2006, p. 50), baseada em Halliday (1985; 2004), afirma que o sistema de transitividade: 

 

[...] permite identificar as ações e atividades humanas que estão sendo 

expressas no discurso e que realidade está sendo retratada, já que é através 

da linguagem que falamos de nossas experiências, das pessoas, objetos, 

abstrações, qualidades, estados e relações existentes no nosso mundo 

exterior e interior. 

 

A forma de identificar essas ações expressas pelo sistema de transitividade se dá por 

meio de três elementos: os processos, os participantes e as circunstâncias. Os processos
20

 são 

referentes às ações que são realizadas na linguagem. Na língua portuguesa conhecemos os 

processos como verbos. Os participantes são inerentes aos processos e constituem-se por 

grupos nominais, o que na língua portuguesa tratamos como substantivo. As circunstâncias 

relacionam-se aos processos podendo ser de extensão, de causa, de localização, de assunto, 

de modo, de papel e de acompanhamento. Na gramática tradicional da língua portuguesa as 

circunstâncias são conhecidas como advérbios. Por conseguinte, esses três elementos são 

observados em um conjunto para se verificar os sentidos ideacionais expressos na oração, isto 

é, as experiências exteriores e interiores do ser humano. 

 

                                                 
19

 Original: “El lenguaje permite a los seres humanos construírs una imagen mental de la realidad interior.” 

(GHIO & FERNÁNDEZ, 2008, p. 93). 
20

 Conforme Halliday (2004) os processos são seis e se dividem em principais e secundários. Os principais são os 

materiais, os mentais e os relacionais e os secundários são os comportamentais, os verbais e os existenciais. 
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1.3.2 Metafunção textual
21

 

 

A metafunção textual relaciona-se à variável de registro modo. Ela dá significação à 

mensagem expressa na oração através de recursos que materializam os significados 

ideacionais e interpessoais. Além disso, conforme aponta Halliday (2004), ela é responsável 

pela expressão da estrutura e formato do texto. 

Os sistemas que regem a expressão da metafunção textual são os sistemas de 

informação ou tema. Cada sistema comporta dois elementos que podem ser observados na 

oração: dado e novo para o sistema de informação e tema e rema para o sistema de tema. 

Sobre estes sistemas Ghio & Fernández (2008) afirmam que o sistema de tema tem a ver com 

a organização da informação no interior da oração e, consequentemente, tem a ver também 

com a organização do texto. As autoras afirmam, também, que o sistema de informação é 

empregado para dar destaque ao que é novo na oração em detrimento do que já é conhecido 

do leitor, ou do que está sendo retomado no fluxo textual. 

Em síntese, essa metafunção expressa a mensagem na oração, organizando-a e 

estruturando-a de forma coesa e coerente, de acordo com cada um dos sistemas: informação e 

tema.   

 

1.3.3 Metafunção interpessoal 

 

A metafunção interpessoal da linguagem está associada ao aspecto relação que 

compõem a tríade constituinte do contexto de situação. Como foi dito, esta variável é 

responsável pelo grau de formalidade que se estabelece nas interações sociais e pelas 

expressões dos papéis e das atitudes dos participantes inseridos nestas interações. Desta 

forma, Segundo Halliday & Mathiessen (1997, online) 

 

A metafunção interpessoal está preocupada com a interação entre falante e 

destinatário(s), os recursos gramaticais para desempenhar papéis sociais em 

geral, e papéis da fala em particular, em interações dialógicas; i.e. por 

estabelecer, trocar e manter relações interpessoais. (grifos dos autores)
22

. 

                                                 
21

 No contorno teórico-metodológico que rege a LSF, a ordem de apresentação das metafunções dá-se da 

metafunção ideacional, passando pela metafunção interpessoal e, chegando a metafunção textual, porém, como 

nosso estudo recaí sobre a metafunção interpessoal, alteramos a ordem de apresentação para que possamos dar 

mais ênfase a esta, uma vez que buscamos compreender os papéis interativos no gênero editorial e esta é a 

função que fornece o aparato teórico e metodológico necessário às analises desse gênero. 
22

 Original: “The interpersonal metafunction is concerned with the interaction between speaker and addressee(s) 

the grammatical resources for enacting social roles in general, and speech roles in particular, in dialogic 
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Nesse sentido, além de graus de formalidade, esta metafunção desempenha papéis 

sociais como estabelecer, trocar e manter relações entre os falantes de uma língua. Em uma 

interação os falantes/escritores realizam um papel em particular e atribuem a seus 

ouvintes/leitores um outro papel complementar que é desejado pelo autor, pois é característica 

dessa metafunção estabelecer trocas, havendo, portanto, uma alternância dos papéis de 

oferecer e pedir bens e serviços (propostas) ou informações (proposições). 

Ao utilizar a linguagem como bens e serviços, o locutor visa a influenciar o 

comportamento de alguém ou a atingir um determinado objetivo por meio das escolhas que 

realiza. A este interesse do locutor pode ser conferido a aceitação ou rejeição, obedecer ou 

desobedecer ao que por ele foi discursivisado. Por outro lado, quando o papel é de 

informação, o uso da linguagem é de responsabilidade dos dois agentes da situação. Desse 

modo, ao utilizar a linguagem como informação, o locutor dará e pedirá informação. Isso se 

dá através de afirmações e/ou interrogações, fornecendo a informação para que o outro 

envolvido na situação tome conhecimento, podendo esse outro optar por não responder ou 

contestar a informação. 

Assim, a interação fica marcada no discurso proferido por meio de elementos léxico-

gramaticais escolhidos em meio ao sistema de modo que a língua oferece aos seus falantes, 

isto é, a ser usada como troca de significados entre os interlocutores. 

Mas para que possamos reconhecer na língua os elementos que realizam a interação 

devemos entender um pouco dos sistemas responsáveis por esta metafunção. De acordo com a 

LSF, a metafunção interpessoal realiza-se pelo sistema de modo e pelo sistema de 

modalidade. O primeiro, como já dissemos, estabelece as relações de papéis entre 

escritor/leitor; e o segundo carrega o valor de verdade da mensagem escrita e a 

responsabilidade do escritor sobre o que está materializado. A seguir, abordamos, com mais 

detalhes, os sistemas de modo e modalidade.  

 

1.3.3.1 Sistema de modo 

 

Martin et al. (1997) afirmam que o sistema de modo pertence à metafunção 

interpessoal da linguagem e é o recurso gramatical responsável para se perceber um 

movimento interativo no diálogo. Segundo esses autores, a distinção básica dentro do sistema 

gramatical de modo está entre os tipos de modo imperativo e indicativo. Com o tipo 

                                                                                                                                                         
interaction; i.e. for establishing, changing, and maintaining interpersonal relations.” (HALLIDAY & 

MATHIESSEN, 1997, online, grifos dos autores) 
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indicativo tem-se uma distinção adicional entre os tipos declarativos e interrogativos. Sendo 

assim, este conjunto compõe o que por eles é chamado de tipos básicos de modo. 

Em uma interação, esses tipos de modo são realizados através das escolhas que os 

usuários da linguagem fazem a partir de uma rede de sistemas que lhes é disponibilizado. 

Assim, conforme afirmam Ghio & Fernández (2008, p. 123) “ao realizar escolhas no sistema 

de modo o falante assume um papel discursivo e fornece um papel complementar ao ouvinte: 

o que oferece/o que aceita ou recusa um oferecimento; o que ordena algo/o que cumpre a 

ordem; o que pergunta/o que responde” [grifo das autoras]
23

. 

Portanto, essas relações entre os participantes é que vão construir os diálogos e, 

consequentemente, os sucessivos movimentos de interação. Sendo assim, o sistema de modo 

se realiza por duas categorias gramaticais, que são: as propostas e as proposições, conforme 

aludido anteriormente. As propostas são intercâmbios de bens e serviços que podem ser 

oferecidos, aceitados, ou recusados, ou ordenados, ou seja, as propostas se realizam por meio 

do oferecimento quando o propósito é dar algo, e por meio da ordem quando se intui em 

ordenar, exortar ou suplicar. Já as proposições estão ligadas à troca de informação e se 

realizam por meio das orações declarativas ou das orações interrogativas. No quadro a seguir, 

vemos como se organizam as quatro funções primárias do discurso. 

 

 

 BENS E SERVIÇOS INFORMAÇÃO 

Dar Oferecimento Declarativa 

Pedir Ordem Pergunta 

 Proposta Proposição 

Quadro 1 – Funções do discurso 

Fonte: Adaptado de Ghio & Fernández (2008, p. 122). 

 

Ainda de acordo com Ghio & Fernández (2008), ao oferecimento, à ordem, às 

declarativas e às perguntas se associam um conjunto de respostas desejáveis ou esperadas 

(que implicam apoio a proposta ou a proposição do falante) ou de alternativas para não 

acreditar (que implicam a possibilidade do ouvinte de questionar ou confrontar a proposta ou 

a proposição do falante). 

Através destas funções de demanda e oferta realizadas pela linguagem verificamos a 

constante interação na linguagem e os papéis que os participantes ocupam nesta interação. 

                                                 
23

 Original: “Al realizar selecciones en el sistema de modo el hablante asume un rol discursivo y asigna un rol 

complementario al oyente: el que ofrece/el que acepta ou rechaza un ofrecimiento; el que ordena algo/el que 

cumple la orden; el que pregunta/el que responde”. (GHIO & FERNÁNDEZ, 2008, p. 123, grifo das autoras). 
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1.3.3.2 Sistema de modalidade 

 

A modalidade é uma das formas de realização da metafunção interpessoal. Segundo 

Halliday (2004) este sistema atua como um avaliador em uma região de incerteza sobre o que 

esta sendo expresso pelo orador, ou sobre o que é pedido para o ouvinte expressar; a 

modalidade realiza uma avaliação da validez do que é dito. 

Ainda segundo o autor, a modalidade, quando empregada na linguagem, opera em 

graus intermediários, uma vez que representam/demonstram apreciação sobre o que se está 

dizendo. Diz-se, portanto, que são graus intermediários por estarem entre os pólos do „sim‟ e 

do „não‟, revelando indeterminação como „às vezes‟ ou „talvez‟. 

Nesse contexto, Ghio & Fernández (2008), baseadas em Halliday (1994), afirmam que 

há dois tipos de modalidade: a modalização e a modulação. A modalização se realiza por 

meio da probabilidade e usualidade, e a modulação por meio da obrigação e disposição 

(inclinação e habilidade). 

Ainda segundo essas autoras, conforme proposta elaborada por Halliday (1994): 

 

A modalização está ligada ao modo indicativo e ao intercâmbio de 

informação: o significado é talvez (pode ser sim ou não) ou as vezes, 

ocasionalmente (tanto sim como não), quer dizer, expressa algum grau de 

probabilidade ou de habilidade. 

A modulação se vincula com o modo imperativo e o intercâmbio de bens e 

serviços: o significado é “x quer que/se necessita x”, quer dizer, expressa 

certo grau de obrigação ou inclinação. (GHIO & FERNÁNDEZ, 2008, p. 

132).
24

 

 

Assim, entendemos que a modalização e a modulação são responsáveis por 

intercambiar informações e bens e serviços, respectivamente, apontando probabilidade ou 

obrigação. A modalização, ou modalidade epistêmica, e a modulação, ou modalidade 

deôntica, podem ser realizadas por auxiliares modais, advérbios, dentre outros. 

Quando falamos em modalização, nos referimos às proposições elaboradas para 

transmitir ou pedir informações, produzindo significados de dúvida ou certeza sobre o que é 

declarado, ou perguntado.  Quando falamos em modulação, nos referimos às propostas para 

                                                 
24

 Original: “La modalización está ligada al modo indicativo y el intercambio de información: el significado es 

quizás (puede ser si o no) o a veces, ocasionalmente (tanto sí como no), es decir, expresa algún grado de 

probabilidad o de habitualidad. 

La modulación se vincula com el modo imperativo y el intercambio de bienes y servicios: el signiicado es „x 

quiere que/se necesita x”, es decir, expresa cierto grado de abligación o de preferência o inclinación”. (GHIO & 

FERNÁNDEZ, 2008, p. 132) 
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pedir ou oferecer bens e serviços.  Esses dois sistemas são verificados na linguagem pelo 

emprego de recursos que realizam graus diferentes de significações.  

Bressane (2007, p. 155) afirma o seguinte sobre os graus de modalização: 

 

Podemos usar esses recursos para produzir significados com um grau alto, 

médio ou baixo de modalização. A declaração sem emprego de 

modalizadores, seria o ponto de certeza. Quando, por exemplo, declaramos 

“Ele foi!”, não deixamos dúvida ao ouvinte/leitor de que acreditamos na 

veracidade da informação. A modalização alta emprega elementos para 

ampliar ainda mais o efeito de verdade da informação. Ao dizermos “É claro 

que ele foi”, não estamos acrescentando mais nada à informação anterior, 

além da ênfase sobre a nossa certeza. Já um grau médio de modalização se 

realiza pelo emprego de elementos que despertam a incerteza como em 

“Pode ser que ele tenha ido”; enquanto um grau baixo de modalização 

estaria no pólo oposto e se realizaria ao empregarmos elementos capazes de 

gerar dúvida sobre a informação veiculada: “Não sei se ele foi”.  

 

Sobre modulação, a referida autora afirma que: 

 

A modulação também pode atingir graduações altas, medias ou baixas, pelo 

emprego de recursos de linguagem que podem expressar cargas semânticas 

diferentes. Uma modulação de obrigação alta pode ser realizada por uma 

ordem: “você tem a obrigação de ficar em casa”; a obrigação média 

equivale, em geral, a uma necessidade: “você precisa ficar em casa”; e a 

modulação de obrigação baixa se realiza como uma permissão: “você pode 

ficar em casa”. Já a modulação de inclinação alta tem o tom da convicção: 

“Estou certa de que você vai ficar em casa”; a inclinação media se realiza, 

geralmente, como uma atitude: “Eu quero que você fique em casa”; 

enquanto a inclinação baixa, como um compromisso: “Você deve ficar em 

casa”. (BRESSANE, 2007, p. 156). 

 

Os dois subsistemas com seus graus de significação, emitem pelo emprego de recursos 

específicos significados de aproximação, afastamento, credibilidade, relevância, etc. Vejamos, 

no tópico a seguir, alguns desses recursos que materializam o sistema de modo e o sistema de 

modalidade na gramática da língua portuguesa e que servirão de base para nossas análises. 

 

1.4 Recursos interpessoais da linguagem  

 

Os sistemas de modo e de modalidade que anteriormente apresentamos e que 

materializam a metafunção interpessoal da linguagem são realizados por recursos específicos, 

tais como: sujeito, pronomes, advérbios, adjetivos, auxiliares modais, interrogações, entre 
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outros. Por isso, faz-se necessário que descrevamos alguns desses recursos para analisar a 

interpessoalidade no gênero editorial e, aqui, adotamos quatro que serão, dentre os demais que 

estabelecem funções interativas, objetos de nossa análise e interpretação. São eles: sujeito, 

pronomes, auxiliares modais e interrogações. 

 

1.4.1 Sujeito 

 

Conforme Halliday (2004), o sujeito é o responsável pelo restante de uma proposição, 

servindo de referência para uma possível afirmação ou negação da informação, sendo assim, a 

responsabilidade do sujeito consiste em fazer com que a oração funcione como um evento 

interativo. 

Em uma oração, o sujeito é acompanhado do verbo e do restante da oração, 

configurando o que se chama, na LSF, de estrutura do modo. Sujeito e finito formam o bloco 

modal e os demais elementos formam o resto. Vejamos o exemplo
25

 a seguir: 

 

Exemplo a – Sujeito na oração: 

Veja publica 

nesta edição um levantamento pormenorizado de um 

fenômeno (...). 

(VE0503) 

Sujeito 
Finito (verbo 

conjugado) 
Resto 

Bloco modal  

 

Como vemos, a oração gira em torno do sujeito, por isso ele é responsável por 

estabelecer o intercâmbio de informação na oração. O sujeito para a LSF é visto assim como 

na concepção da Gramática Tradicional (GT). Tomando por base a gramática da língua 

portuguesa, na voz de Bechara (2004, p. 409), “chama-se sujeito à unidade ou sintagma 

nominal que estabelece uma relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma 

oração”. Essa afirmação do gramático nos fornece a ideia de que o sujeito é um elemento 

nominalmente explicitado na oração. Nesse sentido, o sujeito nominal é visto como aquele 

que pratica a ação em um dado contexto. 

Outras formas de perceber o sujeito na oração são pelas formas pronominais, como, 

por exemplo, os pronomes retos e, também, pelas desinências verbais de número e pessoa, ou 

como chamamos em uma análise morfológica, os morfemas que indicam os sujeitos 

                                                 
25

 Os exemplos que apresentaremos neste capítulo fazem parte de nosso corpus e, quando chegarmos à análise 

sinalizaremos a sua co-ocorrência no texto da dissertação por meio de um asterisco. 
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gramaticais. Com relação às desinências, são tomadas como formas de marcação do sujeito no 

discurso o –o e o –mos, 1ª pessoa do singular (P1s) e 1ª pessoa do plural (P1p), 

respectivamente. 

Sobre a questão pronominal, entendemos que a utilização dos pronomes retos (eu, tu, 

ele, nós, vós, eles) atua na linguagem como forma de interação, podendo manifestar a 

presença do falante/produtor de um texto e compartilhar a informação como sendo de 

consenso geral. Sendo assim, estes pronomes, em uma perspectiva interpessoal, promovem no 

texto a marcação da pessoa gramatical.  

No tocante às desinências verbais, ou morfemas de número e pessoa, são encontradas 

na conjugação dos verbos e, a respeito disso, tomamos por base a ideia de elipses do sujeito. 

Sobre a elipse do sujeito, Halliday (2004) afirma que em uma estrutura modal, elementos 

podem se fazer ausentes em uma oração sem quebrar a ordem textual. Isso acontece com o 

sujeito e, como já dissemos, toda oração gira em torno de um sujeito, mas é comum que este 

apareça elíptico, podendo ser recuperado por meio das desinências
26

. As desinências verbais 

também marcam, assim como os pronomes retos, a voz do autor em um texto, ou melhor, 

indicam a pessoa gramatical do discurso P1s ou P1p. Vejamos alguns casos: 

 

Exemplo b – desinência de P1s: 

  Estas lembranças, que carrego em minha memória, nada tem a ver (...).  

(EP0503)
 27

 

 

Exemplo c – desinência de P1p: 

Para acompanhar a reportagem de capa, temos um presente para os leitores (...).  

(EP0109) 

 

Sob essa ótica, quando, no discurso, a pessoa gramatical muda da P1s para a P1p, 

automaticamente mudamos a conjugação do verbo, isto implica diretamente nas relações 

sociais e comunicativas que se realizam entre os usuários da linguagem, uma vez que no 

singular o processo verbal tem um referente particular e quando a desinência aponta para o 

plural, subentende-se que, além do orador, existem outros interlocutores presentes no 

discurso.  Dessa forma, por esta concordância entre o sujeito e a forma conjugada do verbo é 

                                                 
26

 Embora tenhamos tomado o caso da elipse do sujeito, de Halliday (2004), para falar das desinências verbais, 

isto não implica dizer que as desinências são uma forma de materializar elipticamente o sujeito na oração. A 

elipse, na língua portuguesa, é considerada como “a omissão de um termo facilmente subentendido por faltar 

onde normalmente aparece, ou por ter sido anteriormente enunciado ou sugerido, ou ainda por ser depreendido 

pela situação, ou contexto” (BECHARA, 2004, p. 592). 
27

 No corpus de nossa pesquisa este foi o único caso de pronome reto de 1ª pessoa do singular. A análise e outras 

informações acerca disto serão feitas no capítulo 3, quando discutiremos a interpessoalidade no gênero editorial. 
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que Butt et al. (2001) afirma existir fortes sinais da relação Sujeito-finito, haja vista esse 

último (o verbo) refletir o primeiro (sujeito), ou seja, aquele que enuncia, ou sobre quem é 

falado no enunciado . 

 

1.4.2 Pronomes possessivos e de tratamento 

 

Assim como os pronomes pessoais retos os pronomes possessivos e de tratamento 

materializam a pessoa que produz e a pessoa que lê no discurso. Os pronomes possessivos, 

especificamente os de P1p, segundo Souza (2007), manifestam a autoria em um texto. Desse, 

modo, são responsáveis também por coadunar os participantes do discurso na enunciação 

proferida. 

Na gramática da língua portuguesa, os pronomes possessivos são aqueles que indicam 

posse, mas como esta não é a única função de um pronome possessivo e, como na LSF toda 

significação parte de um contexto, entendemos que os pronomes possessivos são elementos 

interativos que unem os participantes em um texto, fazendo-os agir na mesma direção e, no 

caso do editorial, serve também como recurso de persuasão, já que aquilo que é informado no 

gênero pode ser colocado, pelo pronome possessivo, como sendo o pensamento de toda a 

sociedade. Vejamos, a seguir, um exemplo que denota o referido sentido manifestado pelo 

pronome possessivo. 

 

Exemplo d – pronome possessivo: 

 Com o agravamento da crise econômica global, os analistas estimam que nossos 

bancos tenham feito (...) 

(EP0509) 

 

Quanto aos pronomes de tratamento, eles são responsáveis por materializar no texto o 

participante externo, no caso, o leitor, estabelecendo, portanto, uma relação dialógica e mais 

próxima com ele. 

Na GT, esses pronomes são apresentados e discutidos no tópico dos pronomes 

pessoais. Bechara (2004, p. 165) coloca-os como “formas substantivas de tratamento” ou 

“formas pronominais de tratamento”, sendo o pronome você colocado nessa segunda 

categoria. Ainda sobre os pronomes de tratamento
28

 (você, o senhor, a senhora, entre outros) 

                                                 
28

 Optamos por usar a nomenclatura pronomes de tratamento em detrimento das nomenclaturas utilizadas por 

Bechara (2004) por entendermos que, independentemente da maneira como são chamados, a função primeira 

desempenhada por eles é a de manter relações. 
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o gramático aponta para o fato de que eles são formas indiretas de tratamento “da 2ª pessoa 

que levam o verbo para a 3ª pessoa”. Observemos o seguinte exemplo: 

 

Exemplo e – pronome de tratamento: 

 Só um único assunto pode ser capa, mas todos estão na revista que você tem nas mãos. 

(VE0509) 

 

Portanto, esses elementos são utilizados pelos produtores de um texto com vistas a 

indicar a pessoa gramatical que fala, ou com quem se fala. Nessa perspectiva, os pronomes 

possessivos e pronomes de tratamento atendem a metafunção interpessoal que externa o modo 

como a linguagem, com base nas escolhas que são feitas em contextos de situação, estabelece 

relação entre os participantes de uma determinada interação social, refletindo, principalmente, 

no grau de formalidade desta interação. 

 

1.4.3 Auxiliares modais 

 

Devemos relembrar que nossa pesquisa é sobre as relações interpessoais que os 

elementos linguísticos realizam no discurso opinativo do gênero jornalístico editorial. Os 

auxiliares modais também desempenham esse papel interativo. Esses elementos segundo 

Ghio & Fernández (2008, p. 133), “sempre são verbos finitos e por tanto sempre formam 

parte de um bloco modal (...)”
29

, ou seja, em uma construção linguística os verbos principais 

vem acompanhados de um verbo modal, formando, assim, um bloco na unidade de análise da 

LSF: a oração.  

Como apontam Furtado da Cunha & Souza (2007), em confirmação ao que já 

dissemos, os auxiliares modais são mais uma forma de a metafunção interpessoal se 

manifestar na linguagem com a função de modalizar a ação realizada pelo verbo principal em 

uma determinada oração. 

Na língua portuguesa, são exemplos de auxiliares modais, conforme Souza e Heberle 

(2008, p. 103), “parecer, querer, poder, ser, dever, ter que e outros”. Estes são recursos que 

segundo as autoras expressam a modalização e modulação que anteriormente foram 

apresentadas e que realizam relações interpessoais na linguagem. 

Souza & Heberle (2008) ao estudarem os auxiliares modais em editoriais concluem 

que: 

                                                 
29

 Original: “siempre son verbos finitos e por lo tanto siempre forman parte del bloque modal (...)” (GHIO & 

FERNÁNDEZ, 2008, p. 133, grifos das autoras). 
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No contexto da mídia impressa, o editorial se define como um gênero 

predominantemente argumentativo, com a peculiaridade de expor, não o 

ponto de vista de alguém em particular, mas ou de uma empresa jornalística, 

numa prova de que a sedução através do uso da língua não é de interesse tão 

somente pessoal. Expondo uma opinião institucional, o editorial quer buscar 

a adesão do leitor, convencê-lo de suas teses, porém sem o fazê-lo de forma 

impositiva. Um dos recursos para conseguir seu intento é utilizar a 

modalidade, seja através dos verbos modais, como poder, haver, parecer, 

seja por meio de advérbios de modo, entre outros. (SOUZA & HEBERLE, 

2008, p. 99). 

 

Vejamos agora alguns exemplos destes auxiliares modais presentes em editoriais: 

 

Exemplo f – auxiliar modal dever: 

Outro assunto que mobilizou o país foi o anúncio de que a ministra da Casa Civil, 

Dilma Rousseff, submeteu-se à retirada de um câncer linfático e deve enfrentar agora a 

quimioterapia.  

(EP0909) 

 

Exemplo g – auxiliar modal poder: 

No Brasil, os bancos podem até estar lucrando menos, mas a saúde do sistema como 

um todo vai muito bem, obrigado. 

(EP0509) 

 

Exemplo h – auxiliar modal parecer: 

Os escândalos envolvendo irregularidades no Congresso parecem não ter fim. 

(EP0909) 

 

Cada um desses verbos modais pode expressar sentidos diversos de acordo com o 

contexto em que aparecem, podendo significar necessidade, obrigação, dever (dever), 

possibilidade ou capacidade (poder), e aparência ou dúvida (parecer). Desse modo, como são 

recursos da modalidade, os auxiliares modais podem funcionar ora como modulação ora como 

modalização. Em um gênero como o editorial, conforme Souza (2007), eles podem revelar o 

ponto de vista do autor, enfatizando, em alguns momentos, este ponto de vista e em outros 

atenuando a opinião autoral. 

Sob essa ótica, acreditamos que a utilização de auxiliares modais sempre corrobora a 

construção de sentidos interacionais de um texto. A respeito disso, cabe-nos observar como 

eles são contextualmente empregados e como realizam a interação no gênero editorial. 

Portanto, o estudo de Souza & Heberle (2008) se faz basilar para a nossa pesquisa, uma vez 

que trabalhamos com a mesma perspectiva teórica, tendo como diferencial o fato de 

abordarmos não só os auxiliares modais, mas o sujeito, os pronomes pessoais, os pronomes 

possessivos e de tratamento e a interrogação. 
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1.4.4 Interrogações 

 

Como último elemento para análise linguística da metafunção interativa temos as 

interrogações. Segundo Souza (2007, p. 1531, online): 

 

Dialogar com o leitor, estabelecendo uma parceria através de perguntas, 

consiste em uma expressiva manifestação da função interpessoal da 

linguagem porque, ao se fazer uma pergunta, se espera uma reação do 

interlocutor, ainda que o leitor não tenha condição de responder explícita e 

imediatamente. 

 

Com base nisso, percebemos a interrogação como meio de estabelecimento de diálogo 

entre os participantes de uma ação social. Por este motivo, quando utilizamos uma oração 

interrogativa, podemos destinar a ela duas funções discursivas: a primeira refere-se a um 

diálogo direto com o interlocutor (leitor, no caso de um texto escrito), exigindo, de alguma 

maneira, uma resposta por parte dele; e a segunda diz respeito a um diálogo que se trava entre 

autor e texto, ou seja, a interrogação é feita pelo autor sem vistas a uma resposta do público 

leitor, o que se pretende é contribuir com as idéias anteriormente expressas no texto, ou 

instigar o leitor para o que será enunciado posteriormente. Vejamos exemplos das duas 

funções desempenhadas pelas orações interrogativas: 

 

Exemplo i – interrogação (diálogo com o leitor): 

Se já pagamos pela educação e pela saúde, por que não pagar também pela 

segurança?  

(EP0509) 

 

Exemplo j – interrogação (diálogo com o próprio texto): 

Israel não deixou claro até agora qual é seu objetivo – assustar o Hamas, destruir 

suas bases de lançamento de foguetes ou eliminar o grupo? 

(EP0109) 

 

Os exemplos trazem, respectivamente, as duas formas de interação antes citadas. Além 

disso, vale salientar que, na gramática da língua portuguesa, as formas de reconhecimento de 

um discurso interrogado se dão pela presença inicial dos pronomes interrogativos (quem, 

quanto, qual e (o) que) e pela presença de pontuação específica, no caso, o ponto de 

interrogação. Todavia, se entendemos a linguagem como um ato funcional, temos que 

perceber as outras formas de materialização do elemento interrogação, isto porque, algumas 

vezes, as orações interrogativas podem aparecer com a ausência ou do pronome interrogativo, 
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ou da pontuação, como podemos ver no exemplo a seguir que ilustra a falta do ponto de 

interrogação. 

 

Exemplo l – interrogação com ausência de elemento interrogativo 

Quem é Diogo Mainard 

(VE0603) 

 

Nessa perspectiva, com base na entonação (Cf. HALLIDAY, 2004) podemos detectar 

a forma interrogativa da oração e, a partir daí, depreender os sentidos interpessoais que ela 

comporta. 

Vale ressaltar, por fim, que não são somente os pronomes interrogativos que 

introduzem orações interrogativas, pois, conforme observação de Cereja & Magalhães (1998, 

p. 118) “as palavras quando (indicando tempo), como (indicando modo), onde (indicando 

lugar) e por que (indicando causa), que também podem introduzir frases interrogativas, 

pertencem à classe dos advérbios” [grifos dos autores].  

 

1.5 Síntese do capítulo 

 

Até o momento, discutimos parte das bases teóricas que fundamentam esta pesquisa, 

os gêneros textuais e a LSF. Acreditamos que os conceitos que regem as duas teorias foram 

elucidados e, principalmente, os conceitos que concernem à metafunção interpessoal e aos 

elementos que a materializam no texto. Sendo assim, reiteramos que o sujeito em suas formas 

nominais e pronominais, os pronomes possessivos e de tratamento, os auxiliares modais e as 

interrogações são escolhas que fazem parte do repertório linguístico dos falantes de uma 

língua e que, com o uso deles, é possível estabelecer relações interpessoais com os 

participantes que compõem uma determinada ação social, no caso, o editorial.  

Vale salientar que se a LSF é considerada uma corrente teórica sócio-semiótica de 

estudo da linguagem, ela é também um aparato teórico-metodológico para outras teorias como 

a multimodalidade discursiva. Sendo assim, devemos entender que além do próprio signo 

linguístico existem outros modos de produção de sentidos que realizam interação com o leitor, 

significando conjuntamente com a palavra. Dessa problemática trataremos no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO 2 

MULTIMODALIDADE DISCURSIVA 

 

 

 

 

Como mencionado na introdução deste trabalho, a intenção desta pesquisa é investigar 

como os mecanismos de linguagem (verbais e visuais) expressam interação no gênero 

editorial, a fim de construírem sentidos. Por este motivo, no capítulo anterior tratamos dos 

gêneros textuais e da LSF, sendo esta última a teoria responsável para que possamos dar conta 

da linguagem verbal, ou seja, a interpessoalidade no gênero mencionado. Por outro lado, uma 

teoria da imagem, ou sobre a imagem, seria necessária para dar conta dos recursos visuais 

contidos no editorial, por isso, recorremos a Multimodalidade Discursiva - MD.  

Seria possível dissertar sobre ela, a MD, no capítulo anterior como forma de mostrar 

de uma só vez as teorias que fundamentam nosso estudo, todavia, optamos por escrever sobre 

a teoria da imagem em um capítulo a parte. 

Sendo assim, neste capítulo, damos continuidade ao percurso teórico que fundamenta 

a pesquisa, abordando a MD que fornece aparato teórico e metodológico para se estudar as 

imagens. Para tanto, tomamos como amparo os postulados de Kress & van Leeuwen (1996; 

2006), Almeida (2008a; 2008b), Dionísio (2005a; 2005b), dentre outros que são de grande 

relevância para o estudo dos recursos semióticos que compõem um gênero e que nos servirão 

para o estudo das imagens contidas no gênero editorial. 

 

2.1 Multimodalidade Discursiva 

 

A Md tem como base a Semiótica Social (SS) que é uma ciência que estuda os 

recursos semióticos em suas mais diversas manifestações, investigando como eles são 

utilizados, considerando os contextos social, histórico e cultural específicos e como as pessoas 

falam sobre estes recursos nestes contextos. Além disso, essa ciência contribui para a 
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descoberta e desenvolvimento de novos recursos semióticos e novos usos dos que já existem 

(Cf. VAN LEEUWEN, 2006). 

A expressão “recurso semiótico” é termo chave nos estudos da SS; conforme van 

Leeuwen (2006), podemos defini-lo como artefato que usamos para nos comunicar. De 

acordo com o autor em destaque, essas ações podem ser linguísticas ou não. Se na linguagem 

escrita, recursos linguísticos são utilizados para expressar as experiências, interagir 

socialmente e organizar as informações em mensagens, da mesma maneira ocorrem com as 

imagens e outras semioses como as cores, as formas geométricas etc. 

Nesse sentido, como a MD tem como pano de fundo a SS, Descardeci (2002, p. 20-21, 

online) afirma que: 

 

[...] nenhum sinal ou código pode ser entendido ou estudado com sucesso em 

isolamento, uma vez que se complementam na composição da mensagem. A 

opção pelo emprego de umas formas de representação, em detrimento de 

outras, deve ser entendida em relação ao uso que se pretende fazer delas em 

situações específicas de troca de informações. Por isso, sinais e códigos, 

dentre eles a língua escrita, que os tratam como um recurso a ser empregado 

de acordo com seus interesses e com convenções partilhadas pelo grupo no 

qual interagem, naquele momento histórico específico. 

 

Pensando por este viés, hoje percebemos, cada vez mais, o uso da imagem associada 

ao texto escrito; isso acontece pelo fato de que esta interrelação também constrói sentidos 

diversos, assim como a linguagem verbal. Acerca disso, Dionísio (2005a) afirma que, para 

entendermos um texto, não bastam termos conhecimento sistemático inerentes à leitura e à 

escrita (letramento), devemos ser capazes de conhecer o texto em sua complexidade. Por isso, 

a autora sugere que alguns conceitos sobre o processamento textual devem ser revistos como, 

por exemplo, o conceito de letramento: 

 

a noção de letramento como habilidade de ler e escrever não abrange todos 

os diferentes tipos de representação do conhecimento existentes em nossa 

sociedade. Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de 

atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, 

bem como ser capaz de produzir mensagens, incorporando muitas fontes de 

linguagem. (DIONÍSIO, 2005a, p. 159) 
 

A partir dessa asserção, a autora sugere que não se fale mais em letramento, mas em 

multiletramento, isto porque, essas múltiplas fontes de linguagem citadas dizem respeito à 

multimodalidade que é traço constitutivo de qualquer gênero (Cf. DIONÍSIO, 2005a). 
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Nesse momento, vale abordar a questão do letramento visual, uma vez que: 

 

A leitura e a escrita, e sua relação com a educação, constituem ainda um 

luxo das nações mais ricas e tecnologicamente mais desenvolvidas do 

mundo. Para os analfabetos, a linguagem falada, a imagem e o símbolo 

continuam sendo os principais meios de comunicação e dentre eles, só o 

visual pode ser mantido em qualquer circunstância prática. (DONDIS, 2007, 

p. 184-185) 

 

A imagem é, portanto, a forma mais particular de expressão de sentidos e de aquisição 

de conhecimento, pois em todas as culturas a imagem se desvela pelo olhar do observador. 

Não é a toa que nas séries primárias a utilização de meios visuais é um recurso bastante 

utilizado por professores no processo de ensino-aprendizagem. 

Sobre esta discussão, Christin (2006, p. 63), afirma que “a imagem permite ao grupo 

comunicar-se com mundos em que não se fala sua língua, isto é, com os deuses, que se 

manifestam para ele através dos sonhos ou das visões. A imagem revela o invisível.” Isso nos 

faz compreender que a imagem ultrapassa as barreiras culturais e sociais, proporcionando ao 

leitor, ou observador, a construção da compreensão do mundo que o rodeia, amparando-se nos 

recursos visuais. 

Em se tratando de alfabetismo e educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2001) defendem um ensino pautado na utilização de gêneros textuais, pois estes 

são práticas discursivas que utilizamos diariamente no convívio com os demais membros da 

sociedade. Ao se utilizar dos gêneros como instrumento de ensino, devemos, então, entender 

que: 

 

se as ações sociais são fenômenos multimodais, consequentemente, os 

gêneros textuais falados ou escritos são também multimodais porque, 

quando falamos ou escrevemos um texto, estamos empregando no mínimo 

dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, 

palavras e imagens, palavras e tipográficas, palavras e sorrisos, palavras e 

animações etc. (DIONÍSIO, 2005, p. 161-162) 

 

Associando a essa asserção de Dionísio, a idéia de Marcuschi (2005) sobre o fato de 

que temos de dar conta dos demais modos semióticos integrados aos gêneros textuais e, não 

só da fala ou da escrita, concordamos que a imbricação entre texto, imagem, gesto, animação, 

som etc., são recursos presentes nos gêneros textuais para constituir sentidos. 
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Por exemplo, o discurso jornalístico, segundo Forni (2005, online) “vez por outra, 

publica fotos que, à primeira vista, denotam informações e complementam a notícia”, 

entretanto, elas não são apenas acessórias, elas são recursos semióticos que configuram 

sentidos particulares e específicos para a ideia global do texto. 

Por tudo isso, entendemos a multimodalidade como sendo a união de mais de um 

modo semiótico na constituição das ações sociais, configurando-se, portanto, conforme 

defende Dionísio (2005a) um traço constitutivo de qualquer gênero. 

 

2.2 Gramática Visual 

 

Em 1996, Kress & van Leeuwen lançaram a obra Reading Images: the Grammar of 

Visual Design, conhecida no Brasil como Gramática Visual, doravante GV. O propósito dessa 

gramática foi sistematizar o estudo da modalidade visual. Para isso, os autores elaboraram 

parâmetros que servem para observar os elementos que compõem as imagens. 

Como na sintaxe gramatical são analisados os sintagmas que compõem as orações – 

unidade básica de estudo, principalmente da LSF –, as imagens são tomadas como sintagmas 

visuais e não apenas como figuras meramente alegóricas. Nesse sentido, as imagens 

comportam recursos semióticos que figuram sentidos, veiculando-os nos locais de sua 

circulação. 

De acordo com Kress & van Leeuwen (2006, p. 33) o uso de imagens, hoje, não é 

mais o mesmo de 50 anos na sociedade ocidental, não é o mesmo de uma sociedade para 

outra, nem o mesmo em grupos sociais ou instituições distintos. Concordamos com esse 

pensamento por percebermos a influência que a imagem está desempenhando em nossa 

cultura. Atualmente, as imagens apresentam, vendem, conquistam, convencem e veiculam 

informações, dentre outras funções. A afirmação de que elas produzem sentidos nos diversos 

contextos em que ela aparece é também aceita por nós, uma vez que a plurissignificação da 

imagem pode ser equiparada a plurissignificação da palavra, ou seja, dependendo do lugar 

social, histórico e cultural em que a imagem aparece, sentidos múltiplos podem ser gerados. 

Em se tratando de significados da imagem, Pinto-Coelho & Mota-Ribeiro (2006, p. 4) 

afirmam que: 

 

O acto da imagem, ou seja se a imagem pede algo ao visionador ou lhe 

oferece algo, é crucial, assim como aquilo que pede ou que oferece. É a 

natureza do acto da imagem que determina o seu conteúdo, e este por sua 



 59 

vez é determinado parcialmente pela escolha composicionais ou de sintaxe 

visual. O visual não deve por isso ser visto como transparente, e a imagem 

não pode ser considerada aparte dos actos individuais de olhar e de lhe dar 

sentido, o que nos abre para a sua natureza plural, negociada e dialógica.  
 

Com base no exposto pelas autoras, reafirmamos que a imagem é plurissignificativa e 

que é impossível vê-la como alegoria e, sim, devemos tomá-la como ato de interação, posto 

que ela representa, realiza interação entre os participantes e é composta de forma a prover 

sentidos. Desta forma, as imagens são representações e ações sociais que possibilitam a 

interação entre elementos representados com observadores. 

Um forte exemplo da importância da imagem como instrumento de comunicação tem-

se no fotojornalismo. Nele: 

 

As fotos, pela força da imagem, também cumprem papel de informar aqueles 

que não sabem ler ou não têm tempo de ler. Nos últimos anos, proliferaram 

jornais e revistas ancoradas na imagem com grande sucesso de venda. A 

moderna geração audiovisual acostumou-se a ver o mundo por meio de 

imagens em que as fotos tomam dimensão maior do que a notícia. (FORNI, 

2005, p. 7, online) 

 

Justamente pelo avanço dos tempos e pelo pouco tempo que as pessoas dispõem para 

parar diante de uma página de jornal ou revista e debruçar-se sobre o texto escrito, as imagens 

vêm minimizar essa ausência de tempo e compartilhar com mais rapidez a informação que se 

deseja veicular. Além desses meios de circulação, outro exemplo pode ser dado com os 

outdoors em que as imagens, geralmente, são postas em primeiro plano, reduzindo ao máximo 

a parte escrita e deixando por conta da imagem a significação maior do que se pretende 

transmitir. 

Ainda conforme Forni (2005, p. 9, online) as imagens “quando analisadas 

semiologicamente, denotam outros significados, isto é, a atitude do fotógrafo, o cenário, a 

pose, o instantâneo captado [...]”, isto é, além da própria ação que a imagem demonstra, 

outros fatores contribuem para os sentidos transmitidos pela foto-imagem. 

O mesmo afirma Dionísio (2005b) ao falar de gêneros visuais, pois, segundo ela “uma 

análise de gêneros apenas visuais como a fotografia envolve aspectos semióticos. Por 

exemplo, uma cena registrada numa foto informa muito ao leitor sobre o contexto situacional” 

(DIONÍSIO, 2005b, p. 186). Assim, a imagem revela sentidos com base no que é capturado 

pelo fotografo.  
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E, para perceber essas constituições de sentidos é que, ao proporem uma gramática 

para estudar as imagens, Kress & van Leeuwen (1996; 2006) elaboram um modelo teórico-

metodológico baseado na LSF proposta por Halliday (1985). Esse modelo é concebido como 

um conjunto de sistemas que compõe o todo visual e que veicula sentidos. Então, apoiados 

nessa corrente teórica, os estudiosos da imagem se utilizam das noções de função que esta 

teoria sustenta para elaborarem os parâmetros que regem a análise visual. 

Como dissemos no capítulo anterior, a LSF propõe três metafunções que servem de 

ferramenta para análise da linguagem em contextos sociais. São elas: ideacional, interpessoal 

e textual. Kress & van Leeuwen (1996; 2006) apóiam-se nessas metafunções e elaboram as 

metafunções representacional, interativa e composicional, respectivamente. No tópico 

seguinte, conheceremos cada uma delas e, então, nos deteremos na metafunção interativa, 

foco de nosso estudo. 

 

2.3 Metafunções da Gramática Visual 

 

A análise visual proposta por Kress & van Leeuwen (2006) está amparada em três 

metafunções: a representacional, a interativa e a composicional. Estas metafunções foram 

adaptadas das metafunções hallidayanas da LSF: ideacional, interpessoal e textual. Dessa 

forma, de acordo com esses autores, a metafunção representacional descreverá os 

participantes quanto à ação que desenvolvem em uma imagem; a metafunção interativa 

descreverá as relações sócio-interativas construídas pela imagem; e a metafunção 

composicional constituirá a estrutura/organização dos elementos na imagem. No quadro 

abaixo, vejamos como se realizam as metafunções da GV e as suas correlatas na LSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

HALLIDAY Kress & van Leeuwen  

IDEACIONAL REPRESENTACIONAL 

responsável pelas estruturas que constroem 

a natureza dos eventos, objetos e 

participantes envolvidos, e as 

circunstâncias em que ocorrem. Indica, em 

outras palavras, o que nos está sendo 

mostrado, o que se supõe esteja “ali”, o que 

está acontecendo, ou quais relações estão 

sendo construídas entre os elementos 

apresentados. 

INTERPESSOAL INTERATIVA 

responsável pela relação entre os 

participantes, [...] onde recursos visuais 

constroem “a natureza das relações de 

quem vê e do que é visto”. 

TEXTUAL COMPOSICIONAL 

responsável pela estrutura e formato do 

texto, [...] e se refere aos significados 

obtidos através da “distribuição do valor da 

informação ou ênfase relativa entre os 

elementos da imagem”. 

Quadro 2 – As metafunções 

Fonte: Adaptado da Tabela 1 – AS METAFUNÇÕES, de Fernandes & Almeida (2008). 

 

As metafunções, como podemos ver, desempenham uma função específica na análise 

tanto da palavra quanto da imagem, justamente por estes dois modos de produção de 

significados serem compostos por recursos semióticos. Sobre isso, Cardoso (2008) amparada 

no estudo de Almeida (2006) afirma que: 

 

[...] os significados visuais representacionais (as relações entre 

participantes representados em uma estrutura visual) correspondem à 

metafunção ideacional; os significados visuais interativos (a relação entre 

imagem e espectador) correspondem à metafunção interpessoal; os 

significados visuais composicionais (relação entre os elementos da 

imagem) correspondem à metafunção textual. (CARDOSO, 2008, p. 65, 

grifos da autora). 

 

Vejamos, agora, cada uma das metafunções da GV, com ênfase na metafunção 

interativa que subsidia a análise das relações entre os participantes em uma imagem. 

 

2.3.1 Metafunção representacional 

 

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006) a metafunção representacional é 

responsável por representar o mundo interior e exterior com os recursos disponíveis na 

imagem ou em textos complexos. 
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Assim como a sua correlata na LSF, esta metafunção se realiza por meio de processos, 

os quais são divididos em dois tipos de representações: as representações narrativas e as 

representações conceituais. Para Kress e van Leeuwen (2006) as representações narrativas 

representam as ações que os participantes
30

 desempenham na imagem e para que elas possam 

ser detectadas são observados os vetores
31

 que se criam entre os participantes representados. 

Ferraz (2007, p. 137) observa que “os participantes representados são descritos segundo a 

Gramática Visual como objeto da comunicação, sobre os quais se fala, ou sintagmas 

principais, em torno dos quais são dispostos todos os outros elementos em uma imagem” 

[grifos da autora]. 

Nesse sentido, as representações narrativas são desempenhadas por participantes que 

estão dispostos no interior da imagem e que, conforme 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” 

[grifos dos autores]. 

Além dos participantes e processos que caracterizam as representações narrativas, 

elas “são, ainda, caracterizadas por suas circunstâncias, ou pelo cenário no qual o participante 

está inserido e seus complementos” (ALMEIDA, 2008, p. 4). Segundo Lewis (2001 apud 

ALMEIDA, 2008, p. 4) essas circunstâncias podem ser entendidas como sendo “artefatos, 

ferramentas e as figuras secundárias que complementam os significados das imagens”. São 

três os tipos de circunstâncias postuladas pela GV: circunstância de locação; circunstância 

de meios; e circunstância de acompanhamento.    

Nas representações conceituais não se percebe a presença de vetores, haja vista não se 

ter participantes executando ações. Elas “descrevem quem é o participante representado em 

termos de classes, estrutura e significação” (FERNANDES & ALMEIDA, 2008, p. 16). 

Assim como as representações narrativas são divididas em processos, as representações 

conceituais também se dividem em três processos: classificacional, analítico e simbólico
32

 

(Cf, KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). 

                                                 
30

 Conforme Kress & van Leeuwen (2006) e Almeida (2008) os participantes podem ser categorizados em dois 

tipos diferentes: os participantes representados que são os sujeitos da comunicação, isto é, pessoas, lugares, ou 

coisas representadas pela fala, pela escrita e/ou pela imagem, são também aqueles sobre os quais falamos, 

escrevemos, ou produzimos imagens; os participantes interativos são aqueles que não se encontram no interior 

da imagem, eles são aqueles falam, ouvem, escrevem e lêem, produzem imagens e as visualizam. Dessa forma, 

estes participantes estão no processo de produção e recepção de um texto ou imagem, realizando papéis 

específicos. 
31

 Os vetores são setas que determinam o direcionamento da ação, ou seja, quem pratica a ação estabelece uma 

linha de conexão com quem recebe a ação. 
32

 A discussão acerca dos processos narrativos, dos processos conceituais e das circunstâncias – relativos à 

metafunção representacional – não serão enfatizados pela opção metodológica que fizemos. Assim, não nos 
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Esses processos são analisados em participantes estáticos, isto é, os participantes 

(pessoas, lugares e objetos) não desenvolvem uma relação expressa por vetor, como 

mencionamos anteriormente. Sendo assim, a mesma tripartição que se percebe nas 

representações narrativas são percebidas nas representações conceituais, ou seja, estas são 

caracterizadas pela presença de processos, participantes e circunstâncias. As circunstâncias 

em estruturas conceituais ocorrem por “encaixamentos [...], isto é, via os diferentes níveis de 

subordinação que estabelecem as relações intrínsecas de interdependência entre os elementos 

de uma imagem” (ALMEIDA, 2008, p. 7).  

Portanto, com base nos processos, participantes representados e circunstâncias é que 

desvelamos a representação do mundo interior e exterior das relações em uma composição 

imagética.  

 

2.3.2 Metafunção composicional 

 

Para Kress e van Leeuwen (2006), a composição é o terceiro elemento
33

 no que diz 

respeito a relações estabelecidas por meio de imagens. Um texto ou uma imagem são 

compostos e/ou organizados com o propósito de fornecer ao leitor uma ordem no arranjo dos 

elementos que figuram na linguagem, quer seja ela verbal, quer seja ela visual. Nesse 

contexto, a metafunção composicional, segundo Fernandes & Almeida (2008, p. 23) tem a 

função de “organizar/combinar os elementos visuais de uma imagem, ou seja, integrar os 

elementos representacionais e interativos em uma composição para que ela faça sentido”.  

Desta forma, a composição de sentidos em uma imagem ocorre por meio de três 

sistemas interrelacionados que, conforme Kress e van Leeuwen (2006), são o valor 

informativo, a saliência e a estruturação. 

O valor informativo diz respeito ao local que os elementos ocupam em uma imagem, 

ou em um texto, conferindo valores específicos a cada zona da imagem. Desse modo, a 

análise desse sistema percorre os pólos direito e esquerdo, os pólos topo e base, e o centro e a 

margem. Quando o elemento é disposto no lado esquerdo da imagem, dizemos que ele possui 

valor de Dado, ou seja, algo que já conhecemos ou que nos é familiar; se o elemento está 

                                                                                                                                                         
deteremos em descrever e apresentar cada processo, haja vista nosso estudo está vinculado à outra metafunção da 

GV, a metafunção interativa. Desse modo, estes processos serão apenas citados em nível de conhecimento. 
33

 Assim como fizemos ao tratar das metafunções da linguagem na LSF, fazemos o mesmo ao discutirmos as 

metafunções da GV, ou seja, a ordem das metafunções é apresentada fora da ordem convencional para que 

possamos dar destaque a metafunção que rege e fundamenta nossos objetivos. Nesses termos, a metafunção 

composicional será apresentada antes da metafunção interativa. 
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disposto no lado direito, devemos considerá-lo como uma informação Nova, isto é, algo que 

não é conhecemos ou que traz algo que deve ser visto com atenção (Cf. KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006; FERNANDES & ALMEIDA, 2008). 

Com relação aos valores informativos das partes superior e inferior de uma imagem 

Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que os elementos que se encontram no topo são 

observados como Ideal, isto implica em dizer que neste pólo a imagem significa 

subjetivamente, interpelando os observadores de forma emotiva e mostrando-lhes o que 

poderia ser. Já para a base é conferido o valor de Real à informação, posto que se busca 

mostrar o que é, configurando-se, portanto, como mais informativa e prática, haja vista 

fornecer meios ou caracterizar algo que permita chegar à informação subjetiva percebida no 

topo. 

Sobre centro e margens podemos afirmar, com base nos referidos autores, que, quando 

o elemento aparece no centro deve ser considerado como o núcleo da informação e a ele 

denomina-se elemento Central. As margens são conhecidas como elementos Marginais por 

estabelecerem uma relação de dependência ou de subordinação em relação ao centro. São, 

portanto, cada um desses valores que implicam na significação da informação em uma 

composição. 

O segundo sistema que é abordado na metafunção composicional é a saliência. Nele 

são observados os elementos quanto à ênfase que recebem na imagem, podendo ser esta 

ênfase em grau maior ou menor, chamando, assim, a atenção do observador. A realização da 

saliência, conforme Fernandes & Almeida (2008, p. 24), “é construída através de 

intensificação ou suavização de cores, contraste, brilho, superposição, entre outros artifícios”. 

O terceiro e último sistema é a estruturação e se refere à presença ou ausência de 

linhas que conectam ou desconectam os elementos na imagem. Por um lado, a conexão 

unifica os elementos da imagem, conferindo a ideia de que eles se propõem a uma mesma 

significação. Por outro lado, a desconexão remete a independência dos elementos contidos na 

imagem, quer dizer, cada elemento significa separadamente e isso pode acontecer pelo 

contraste de cores, pela forma como são salientadas as imagens, entre outros que refletem em 

uma separação dos compósitos da imagem. 

Assim, como na linguagem verbal a metafunção textual organiza o texto fazendo-o 

fluir, a metafunção composicional, por meio do valor informativo, da saliência e da 

estruturação, organizam a imagem promovendo sentidos. 
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2.3.3 Metafunção interativa 

 

Como dissemos, a partir da metafunção interpessoal da linguagem que Kress & van 

Leeuwen (2006) postularam o que seria a interação entre participantes representados (pessoas, 

lugares e objetos – interiores à imagem), doravante PR, e participantes interativos (produtor e 

observador – exteriores à imagem), doravante PI, em uma composição imagética. 

Observemos no organograma abaixo o esquema dessa metafunção no que concerne aos 

participantes que a integram. 

 

 
Organograma – Os participantes na metafunção interativa 

Fonte: Adaptado de Kress & van Leeuwen (2006). 

 

Assim, em um texto imagético, produtor e observador constituem aqueles que vão 

dialogar com a imagem, enquanto que pessoas, lugares e coisas representarão aqueles que 

serão apreciados pelo leitor. Conforme Kress & van Leeuwen (2006) existem três tipos 

possíveis de relação entre estes participantes: 1) as relações entre os participantes interativos; 

2) as relações entre os participantes representados; 3) as relações entre participantes 

interativos e participantes representados. 

Sendo os PI exteriores à imagem, o produtor, ao elaborar uma composição imagética, 

pode inferir pelo contexto de situação aqueles que observarão a composição. Já com relação 

aos PR, eles estão no interior da imagem e estabelecem diálogo, aproximando-se ou 

afastando-se por meio de técnicas que mais adiante averiguaremos. No último caso, há a 

presença dos dois participantes, os participantes internos e externos à imagem dialogam para 

que se possam constituir os sentidos possíveis de interação entre a representação e os 

observadores. Essas relações são constituídas por meio de papéis, quais sejam: interativos e 

representados. 

Desse modo, ancorando-nos nessa metafunção que “estabelece estratégias de 

aproximação ou afastamento do produtor do texto em relação ao seu leitor (um participante 

PARTICIPANTES 

REPRESENTADOS 

INTERATIVOS 

Pessoas, lugares, coisas 

Produtor Observador 
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que é exterior à imagem), buscando estabelecer um elo, imaginário, entre ambos” 

(FERNANDES &ALMEIDA, 2008, p. 18) é que pautaremos nossas análises visuais das foto-

imagens no gênero editorial, visando a compreender de que modo as imagens ali contidas 

realizam interação e até que ponto o diálogo entre elas e os leitores os aproximam ou os 

afastam socialmente. 

Sendo assim, para analisarmos essa metafunção nas imagens dos editoriais, utilizamos 

as seguintes categorias, propostas por Kress & van Leeuwen (2006): contato (conexão ou 

desconexão entre os PR e PI); distância social (máxima, média ou mínima entre PR e PI); 

perspectiva (ângulo em que os PR se apresentam na imagem) e; modalidade (realidade ou 

irrealidade na apresentação dos PR). Segundo Almeida (2008b, p. 7, grifos da autora) 

“aspectos como contato, distância social, perspectiva (ou ponto de vista), e modalidade (ou 

valor de realidade) têm um papel no estabelecimento da relação entre o leitor/observador da 

imagem e a imagem propriamente dita”. 

A metafunção interativa, como vimos, é responsável pelo estabelecimento de relações 

entre os participantes, afastando-os ou aproximando-os socialmente. Nesse sentido, faz-se 

necessário descrever alguns aspectos, ou melhor, os recursos que servem para 

analisar/interpretar as imagens e perceber essas relações. As definições aqui apresentadas 

estão respaldadas sob as formulações de Kress & van Leeuwen (2006), Almeida (2008a, 

2008b) e exemplificadas com imagens do corpus que poderão ser retomadas na análise com 

numeração diferente e, nos casos em que não pudemos exemplificar com imagens dos 

editoriais, utilizamos imagens coletadas no ambiente digital (www – world wide web). 

 

2.3.3.1 Contato 

 

O contato é um dos recursos colocados pela metafunção interativa como forma de 

manter relações entre os PR na imagem e seus observadores. Conforme os autores da GV, 

imagens estabelecem relação com seus espectadores por meio de uma linha ocular que se cria 

entre os olhos do PR e os do PI. Segundo eles: 

 

Há, então, uma diferença fundamental entre imagens da qual participantes 

representados olhem diferentemente para os olhos do espectador, e imagens 

nas quais este não é o caso. Quando participantes representados olham para o 

espectador, vetores, formados pela linha do olhar dos participantes com o 
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espectador. O contato é estabelecido, até mesmo se só se está apenas num 

nível imaginário. (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, P. 117).
34

 

 

Assim, o contato pode aproximar ou afastar os participantes da interação visual, por 

conseguinte, esse contato pela linha do olhar pode ser entendido tanto se os olhos se 

direcionam ao leitor/observador como se a linha do olhar tem um alvo que podemos 

depreender pela imaginação. Além da linha do olhar outros tipos de expressões demarcadas 

na face do PR estabelecem contato com o PI, quais sejam: o sorriso que juntamente com o 

olhar demonstram um grau de afinidade com o espectador; e/ou uma expressão de desdém, 

frieza, que pode demarcar uma relação de superioridade do PR em relação ao PI (Cf. KRESS 

& VAN LEEUWEN, 2006). 

Essa relação de aproximação estabelecida por meio do contato pode ser percebida por 

dois tipos de contato: a demanda e a oferta. Quando falamos em demanda, nos reportamos ao 

exemplo do sorriso, uma vez que, neste caso, “o participante representado explicitamente 

„convida‟ o leitor a participar da interação, seja ao olhá-lo de forma sedutora, agressiva ou 

imperativa” (ALMEIDA, 2008b, p.7). 

 

 
Figura 3 – Contato (demanda) 

Fonte: Editorial VE1209. 

 

                                                 
34

 Original: “There is, then, a fundamental difference between pictures from which represented participants look 

directly at the viewer‟s eyes, and pictures in which this is not the case. When represented participants look at the 

viewer, vectors, formed by participants‟ eyelines, connect the participants with the viewer. Contact is 

established, even if is only on an imaginary level”. (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 117). 
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Na oferta, “o participante representado não olha diretamente nos olhos de seu leitor, 

ele então „se oferece‟ como objeto de contemplação e/ou análise, estabelecendo, portanto, um 

contato de oferta” (ALMEIDA, 2008b, p. 7, grifo da autora). 

 

 
Figura 4 – Contato (oferta) 

Fonte: Editorial VE1009. 
 

A questão da oferta e demanda está ligada à questão de bens e serviços postulada pela 

LSF. Se na linguagem, utilizamos expressões que realizam o papel de oferecer, pedir, dentre 

outros; na imagem são também utilizados recursos como o olhar, expressões faciais e gestos 

para pedir ou proporcionar efeitos de sentidos. Em uma composição imagética, conforme 

Kress & van Leeuwen (2006), PR que olham para o observador são normalmente humanos, 

ou animais, mas nem sempre, pois objetos e coisas inanimadas podem adquirir, conforme o 

desejo do autor, personificação, podendo olhar e até sorrir para o PI. 

 

 
Figura 5 – PR personificado 

Fonte: Editorial VE0509. 
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Com base no contato podemos interpretar e analisar o grau de envolvimento que se 

estabelece entre os participantes (representados e interativos) de uma imagem. 

 

2.3.3.2 Distância social 

 

A distância social é a segunda dimensão para se compreender os sentidos interativos. 

Podemos percebê-la pela escolha que se pode fazer entre o plano fechado (close-up), plano 

médio (médium shot) e plano aberto (long shot) (Cf. KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). 

Assim como a escolha entre oferta e demanda pode sugerir diferentes relações; as escolhas 

feitas quanto à distância social, podem também sugerir relações diferentes entre os PR e PI. 

Segundo Kress & van Leeuwen (2006), em interações diárias, nós determinamos a 

distância (literal e figurativamente) das relações sociais que mantemos com o outro e a 

duração dessas relações está vinculada ao contexto. Assim, se mantemos uma interação com 

um par, logo essa relação será mais próxima, caso de estudantes conversando entre si, por 

exemplo. Ao contrário, se a interação que mantemos é com o diretor da escola essa relação, 

por questões hierárquicas, ou por rispidez do diretor, será menos íntima. Para determinar o 

grau de envolvimento na relação que a imagem estabelece, devemos considerar o contexto do 

PR e PI. 

Nesse sentido, como a imagem realiza tal distanciamento, podendo ir da relação mais 

íntima e mais pessoal ao mais distante envolvimento, é por meio dos cortes que se fazem nela 

que podemos determinar o nível de relação entre PR e PI. E para percebermos como estes 

planos se apresentam Fernandes & Almeida afirmam que: 

 

Kress e van Leeuwen utilizam planos idênticos aos do cinema para a 

formatação de sua linguagem, mas três desses enquadramentos sintetizam 

bem essa relação: plano fechado (close-up), plano médio (médium shot) e 

plano aberto (long shot). O primeiro inclui a cabeça e os ombros do 

participante; o segundo, sua imagem até o joelho; e o terceiro corresponde a 

uma representação ainda mais ampla, incluindo, por exemplo, todo o corpo 

do participante. (FERNANDES & ALMEIDA, 2008, p. 19-20, grifos dos 

autores). 
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Figura 6 – Plano fechado 

Fonte: Editorial EP0209. 

 

 

 
Figura 7 – Plano médio 

Fonte: Editorial VE0303. 

 

 

 
Figura 8 – Plano Aberto 

Fonte: Editorial EP0709. 
 

Os planos apresentados são responsáveis pela determinação da intimidade entre os 

participantes. Dessa forma, quando os participantes são retratados em plano fechado, os 

detalhes do rosto e a expressão são capturados, possibilitando ao observador identificar traços 

da personalidade e, consequentemente, aproximar-se do PR. Quando a imagem é captada em 

plano médio, a distância social estabelecida nem é máxima nem mínima, é intermediária, 

configurando os PR como sendo conhecidos do observador, mas que não mantém grau de 

intimidade com os PI. Já quando a imagem é retratada em plano aberto, é conferida a ela um 

caráter impessoal, distanciando ao máximo os participantes da composição, isto é, ocorre uma 

relação de desconhecimento ou poder do PR para com o PI. 
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2.3.3.3 Perspectiva ou ponto de vista 

 

Outro aspecto da metafunção interativa que faz com que percebamos os papéis sociais 

que os participantes realizam na interação visual dá-se por meio da perspectiva, ou ponto de 

vista. Sobre tal afirmação, Kress & van Leeuwen (2006, p. 129) postulam que 

 

Produzir uma imagem não só envolve a escolha entre „oferta‟ e „demanda‟ e 

a seleção de um tamanho de estrutura, mas também, e ao mesmo tempo, a 

seleção de um ângulo, um „ponto de vista‟, e isto implica a possibilidade de 

expressar atitudes subjetivas em direção aos participantes representados, 

humano ou de outra forma.
35

 

 

Como podemos perceber, a perspectiva é aplicada à imagem para fazer ver as atitudes 

subjetivas do observador em relação ao PR, quer seja ele humano ou não. Como os próprios 

autores afirmam, ao falar em atitudes subjetivas eles não se referem a “atitudes individuais e 

únicas” (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 129), mas a atitudes particulares dos PR. 

A forma de identificação da perspectiva, ou ponto de vista, é feita por meio da 

angulação na qual a imagem foi captada. Três são os ângulos que determinam a subjetividade 

da imagem em relação aos seus espectadores: ângulo frontal, ângulo oblíquo e ângulo 

vertical. 

O primeiro é aquele que apresenta a imagem no nível do olhar do PI. Este ângulo 

estabelece o envolvimento entre os participantes. Segundo Almeida (2008b, p. 9) “a utilização 

de um ângulo frontal tem sido associada ao estabelecimento de uma atitude de envolvimento 

entre o leitor e o participante representado na imagem, na qual o primeiro é convidado a fazer 

parte do mundo retratado na imagem” [grifo da autora]. 

 

                                                 
35

 Original: “Producing an image involves not only the choice between „ofter‟ an „demand‟ and the selection of a 

certain size of frame, but also, and the same time, the selection of an angle, a „point of view‟, and this implies the 

possibility of expressing subjective attitudes towards represented participants, human or otherwise”. (KRESS & 

VAN LEEUWEN, 2006, p. 129) 
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Figura 9 – Ângulo frontal 

Fonte: Editorial EP0409. 

 

O ângulo oblíquo, conforme Kress & van Leeuwen (2006), transmite um sentido de 

desconexão, apresentando o PR de perfil, revelando que aquilo que observamos não nos 

pertence e nem pertence ao nosso mundo. 

 

 
Figura 10 – Ângulo Oblíquo 

Fonte: Editorial EP1003. 

 

O terceiro e último, aponta para as diversas relações de poder que são possíveis de 

acontecer na composição imagética entre os PR e os PI, por isso o ângulo vertical apresenta 

variantes: ângulo vertical alto, ângulo vertical baixo e ângulo vertical de nível ocular. Sob 

essa ótica,  

 

quando um participante é retratado por meio de um ângulo alto, que o capta 

de cima para baixo dizemos que o vemos pela perspectiva do poder do 
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observador da imagem. Quando, contudo, a imagem do participante 

representado é capturada de baixo para cima, em ângulo baixo, dizemos que 

o participante na imagem é quem detém o poder em relação ao seu 

observador. Finalmente, se a imagem se posiciona em nível ocular em 

relação ao seu leitor/observador, dizemos se tratar de uma relação de poder 

igualitária, na qual cada parte envolvida possui um nível de poder 

equivalente. (ALMEIDA, 2008b, p.9, grifos da autora) 

 

 
Figura 11 – Ângulo vertical alto 

Fonte: Editorial VE0709. 

 

 
Figura 12 – Ângulo vertical baixo 

Fonte: Editorial VE1103. 
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Figura 13 – Ângulo vertical de nível ocular 

Fonte: Editorial EP0509. 
 

Em síntese, ao observarmos uma imagem sob um ângulo frontal há um 

compartilhamento da ação representada pelo PI, mas quando a imagem é capturada por um 

ângulo oblíquo ocorre um alheamento do observador ao que aparece na composição e, quando 

temos uma imagem em um ângulo vertical depreendemos dela três sentidos: i) poder do PI em 

relação ao PR (câmera alta); ii) poder do PR em relação ao PI (câmera baixa); e iii) igualdade 

de poder entre os participantes (câmera ao nível do olhar). 

 

2.3.3.4 Modalidade 

 

Kress & van Leeuwen (2006) afirmam que: 

 

Um dos problemas cruciais na comunicação é a questão da credibilidade das 

mensagens. É aquilo que vemos ou ouvimos verdadeiro, efetivo, real, ou é 

aquilo um mentir, uma ficção, alguma coisa fora da realidade? Até certo 

ponto a forma da mensagem sugere a si própria uma resposta. 

Rotineiramente anexamos mais credibilidade para alguns tipos de mensagens 

do que para outros. (idem, 2006, p. 154).
36

  

 

Os autores esboçam a questão que norteia esse quarto recurso que é passível de análise 

sob a ótica interativa da imagem: a verdade ou realidade como forma de interação. 

Segundo van Leeuwen (2006), com a modalidade busca-se perceber como a verdade é 

vista e como os recursos semióticos são utilizados para expressar aquelas verdades. A 

                                                 
36

 Original: “One of the crucial issues in communication is the question of relialilitty of messages. Is what we see 

or hear true, factual, real, or is it a lie, a fiction, something outside reality? To some extent the form of the 

message itself suggests an answer. We routinely attach more credibility to some kinds of messages than to 

others”. (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 154). 
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modalidade determina a realidade dos PR na imagem por meio de recursos que podem torná-

los reais ou irreais para os PI. Esses recursos se distribuem em quatro tipos de modalidade: 

modalidade naturalística, modalidade sensorial, modalidade científica (ou tecnológica) e 

modalidade abstrata. 

Estes tipos de modalidade são mecanismos que “ajustam o nível de realidade que a 

imagem representa, e que torna possível a criação de imagens que representam coisas, ou 

aspectos como se não existisse” (FERNANDES & ALMEIDA, 2008, p. 22), polarizando 

entre o mais real e o mais irreal em uma composição imagética. 

Na modalidade naturalística, as cores representam o real, as verdades, enquanto que a 

ausência de cores (preto e branco) simboliza o irreal, por conseguinte, esta modalidade pode 

ser vista em graus, justamente pela tonalidade de cores, ou seja, quanto mais cor mais real, 

quanto menos cor, menor é o grau de realidade. Na modalidade abstrata, a verdade visual é a 

verdade abstrata, expressa na imagem. Na modalidade tecnológica, a verdade é baseada em 

uma utilidade prática da imagem. E, na modalidade sensorial, a verdade visual tem por base a 

consequência de prazer ou desprazer criada pelo visual. Este mecanismo é utilizado em 

contextos de assuntos prazerosos: fotografias de comida, anúncios de perfume etc. (Cf. VAN 

LEEUWEN, 2006). 

Por meio da modalidade naturalística há a determinação da harmonia entre o PR e a 

realidade. Isso se dá por meio da: (i) alta saturação de cores – quanto mais preenchimento de 

cores, mais realidade a imagem detém em relação à imagem em preto e branco; (ii) cores 

diversificadas – a presença de mais cores determina mais realidade em relação às cores 

monocromáticas; (iii) cores moduladas (utilização de uma mesma cor em tons diferentes até 

atingir a cor pura) – essa modulação de cor transparece mais realidade em relação a um só 

tom; e, (iv) contextualização da imagem – a realidade se faz mais real pela presença de um 

plano de fundo mais detalhado em detrimento de um plano de fundo sem detalhes, em branco. 
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Figura 14 – Modalidade naturalística 

Fonte: Editorial EP0309. 

 

Com a modalidade sensorial o PR é determinado como mais-que-real, ultrapassando 

os limites da subjetividade que é percebida pelo olhar do PI, como bem ilustra o exemplo da 

imagem de comidas, pois, cognitivamente, o leitor mergulha na beleza da representação e 

parece se deliciar com a comida, imaginando até o sabor. 

 

  
Figura 15 – Modalidade sensorial 

Fonte: http://www.bugiegangas.com/images/bolos3.jpg, acesso em março de 2010. 

 

Na modalidade científica (ou tecnológica), o que muitas vezes vale como real são 

linhas que determinam a realidade de um PR, estabelecendo relações de equivalência pela 

forma como é representado o objeto. Veja-se, por exemplo, o caso dos gráficos. Embora não 

sejam humanos ou animais, é uma imagem que realiza uma precisão na informação por meio 

de linhas, configurando valor de verdade ao significado veiculado. 

http://www.bugiegangas.com/images/bolos3.jpg
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Figura 16 – Modalidade científica (ou tecnológica) 

Fonte: Editorial EP0909. 

 

Por último, a modalidade abstrata, assim como a modalidade tecnológica, não é uma 

forma humana ou animal de representação do real, mas opera com qualidades e relações do 

concreto para realizar algum grau de realidade. 

 

 
Figura 17 – Modalidade abstrata 

Fonte: http://blogdowallpaper.files.wordpress.com/2008/08/1024-x-7682.jpg, acesso em março de 2010. 

 

Sobre estes dois últimos tipos de modalidade, Almeida (2008b, p. 10) afirma que eles 

“são normalmente desprovidos de plano de fundo, contextualização, cor e/ou iluminação, ou 

quaisquer outros detalhes considerados supérfluos”. 

Vejamos a partir do quadro a seguir, adaptada o resumo feito por Almeida (2008), 

como esses recursos são analisados. 

http://blogdowallpaper.files.wordpress.com/2008/08/1024-x-7682.jpg
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Metafunção Interativa Realização 

Contato Demanda/Oferta 

Distância Social Plano Fechado (close-up) 

Plano Médio (medium-shot) 

Plano Aberto (long-shot) 

Perspectiva Ângulo Frontal 

Ângulo Oblíquo 

Ângulo Vertical (alto, baixo, nível ocular)  

Modalidade Naturalista 

Sensorial 

Científica (ou tecnológica) 

Abstrata 

Quadro 3 – Resumo da metafunção interativa 

Fonte: Resumo da realização da metafunção visual interativa (Cf. ALMEIDA, 2008b, p 11) 

 

Essas categorias subsidiarão as análises, a fim de compreendermos a interação que as 

imagens estabelecem com os PI no gênero editorial e assim constroem a significação. 

Devemos, também, endossar que a interação em uma imagem não é vista apenas sob o prisma 

do aspecto contato, ou da distância social, ou da perspectiva, ou da modalidade; ambas se 

relacionam para constituir as relações interativas entre PR e PI. 

 

2.4 Síntese do capítulo 

 

Em síntese geral, lembramos que, ao escrever este capítulo, objetivamos situar a teoria 

que embasa a análise de imagens, melhor dizendo, a análise de textos multimodais, pois, 

como afirma Dionísio (2005a), a multimodalidade é constitutiva de todos os gêneros textuais, 

definição essa que encontra respaldo no que discutem Kress & van Leeuwen (2006, p. 183). 

Para eles, os textos complexos ou multimodais são aqueles “cujos sentidos são produzidos 

através de mais de um código semiótico”. Ainda, para estes autores, essa definição está 

intrinsecamente ligada ao estudo por eles denominado de Semiótica Social, que trata dos 

sentidos específicos que as imagens podem constituir em um texto. Nesse sentido, as 

asserções teóricas aqui desenvolvidas caminham para a mesma perspectiva, a de que a união 

de recursos semióticos formula os sentidos globais de um gênero. 

Tendo, portanto, apresentado as bases teóricas para análise de elementos verbais e 

visuais, damos seguimento ao nosso trabalho fazendo a aplicação da LSF e da GV no gênero 

editorial. No capítulo seguinte faremos a análise verbal dos mecanismos de interpessoalidade 

que promovem os sentidos relacionais entre os usuários da linguagem. 
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CAPÍTULO 3 

MECANISMOS VERBAIS DE INTERAÇÃO NO GÊNERO 

EDITORIAL 

 

 

 

 

Apresentamos, neste capítulo, a análise de editoriais, baseando-nos nos princípios da 

LSF, principalmente no que concerne à metafunção interpessoal. Assim, observamos aqui 

quatro elementos da gramática da língua portuguesa que se organizam textualmente para 

intercambiar relações entre autor, texto e leitor, em um movimento circundante. 

Esses elementos não serão analisados independentemente, haja vista estarmos 

trabalhando com uma gramática funcional em que o Contexto de Cultura e o Contexto de 

Situação se imbricam para que o texto adquira funcionalidade, bem como os elementos que 

nele estão imbuídos, tais como aqueles por nós analisados: sujeito, desinências verbais, 

pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes de tratamentos, auxiliares modais e 

interrogações. Para tanto, dividiremos este capítulo em seis tópicos: (i) aparatos teórico-

metodológicos de análise linguística; (ii) interação, autoria e envolvimento; (iii) interação e 

modalidade; (iv) interação nas interrogações; (v) interpessoalidade no gênero editorial; e (vi) 

síntese do capítulo. 

Entretanto, antes de darmos início as análises, faz-se necessário apresentar o corpus e 

o método que utilizamos para coletar as categorias de análise em seus contextos oracionais, 

uma vez que a unidade de análise linguística na LSF é a oração. Também será apresentado 

uma base teórica que nos subsidia na aplicação do software WordSmith Tools (WS) e aspectos 

logísticos de constituição de corpus. 

 

3.1 Aparatos teórico-metodológicos de análise linguística 

 

Como mencionamos, nossas análises serão pautadas em categorias gramaticais que 

foram encontradas nos 48 (quarenta e oito) editoriais que constituem o corpus desta pesquisa. 
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Porém, lidarmos com um número razoavelmente grande de textos requereria muita leitura, 

atenção e esforço para encontrarmos as categorias léxico-gramaticais que nos interessariam 

para a análise da metafunção interpessoal da linguagem, uma vez que os procedimentos 

seriam totalmente manuais. Sendo assim, nos amparamos na Linguística de Corpus que 

 

[...] ocupa-se da coleta e da exploração de corpora, ou conjuntos de dados 

linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem 

para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal, dedica-se 

à exploração da linguagem por meio de evidências empíricas, extraídas por 

computador. (SARDINHA, 2004, p. 3).  
 

Com base na Linguística de Corpus podemos classificar tipologicamente o nosso 

corpus quanto ao modo, tempo, seleção, conteúdo, autoria, disposição interna e finalidade. 

De acordo com esses aspectos nossa pesquisa apresenta corpus escrito, sincrônico, 

equilibrado, especializado e de estudo. Dentre os tipos apresentados, apenas a disposição 

interna não se apresentou como característica do corpus. 

Em outras palavras, o tipo de corpus que temos é um conjunto de textos escritos, 

impressos que foram coletados em um determinado período de tempo, formado apenas pelo 

gênero textual editorial que é um gênero específico do meio jornalístico, produzido em língua 

portuguesa cuja constituição tem o propósito de fornecer mecanismos verbais para análise da 

interação no discurso. 

Para que se possa, por meio do estudo que estamos elaborando, verificar se na língua 

portuguesa os mecanismos verbais de interpessoalidade atuam com as funções descritas pela 

LSF é necessário que o corpus seja representativo da linguagem, idioma, ou de uma variedade 

dele (Cf. SARDINHA, 2004). Desse modo, a Linguística de Corpus coloca como sendo a 

característica mais fácil para se perceber a representatividade de um corpus, a extensão. 

A extensão do corpus é observada com base no total de palavras que o compõe. 

Sardinha (2004) demonstra a partir de quadro abaixo, a classificação dos corpora: 

 

TAMANHO EM PALAVRAS CLASSIFICAÇÃO 

Menos de 80 mil Pequeno 

80 a 250 mil Pequeno-médio 

250 mil a 1 milhão Médio 

1 milhão a 10 milhões Médio-grande 

10 milhões ou mais Grande 

Quadro 4 – Extensão do corpus 

Fonte: Adaptado de Sardinha (2004, p. 26) 
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Com base no quadro, verificamos que nosso corpus é representativamente pequeno, 

uma vez que o total de palavras nele contido é inferior a 80 mil palavras. Nesse sentido, para 

os estudos sobre língua portuguesa as interpretações e descrições traçadas em nossas análises 

poderão ser incipientes se observarmos a língua como um todo, mas para o nosso interesse, 

acreditamos que as palavras que serão analisadas, contextualmente, encerram uma grande 

representatividade no que se refere a interpessoalidade no gênero editorial. 

Essa averiguação do total de palavras contidas no corpus desta pesquisa foi feita com 

o auxílio do software WS. Esse programa computacional, elaborado por Mike Scott (2009), 

fornece aos estudiosos de corpora ferramentas que permitem realizar tarefas relacionadas à 

análise linguística. Ele é composto de três ferramentas básicas: Concord, KeyWords e 

WordList.  

Em nosso estudo, utilizamos apenas duas dessas ferramentas: a WordList e a Concord. 

A primeira nos forneceu uma lista contendo todas as palavras do corpus e a segunda 

estabeleceu a concordância entre a palavra rastreada no corpus e as demais que a 

acompanham antes e depois da ocorrência. 

A lista de palavras que compõe o corpus deste trabalho contém um total de 4.887 

(quatro mil, oitocentas e oitenta e sete) palavras. Desse modo, confirmamos o dito 

anteriormente de que o corpus dessa pesquisa é representativamente pequeno por conter 

menos de 80.000 (oitenta mil) palavras. Na lista, as palavras são apresentadas de acordo com 

a frequência com que elas aparecem nos textos e, em seguida, a porcentagem dessa frequência 

nos 48 textos.  

Mas o que nos interessa são palavras que se enquadram nas categorias gramaticais que 

podem emitir graus diversos de interpessoalidade. Por isso, utilizamos a ferramenta Concord. 

O uso desta ferramenta proporciona a procura de palavras, localizando-as juntamente com 

parte do texto que as acompanham. Dessa forma, o analista pode localizar a palavra e 

observar se ela está utilizada como o pretendido para a sua pesquisa. 

Além destes recursos tecnológicos que utilizamos para efetivar esta pesquisa, outras 

questões de ordem metodológica foram adotadas para que conseguíssemos alcançar os 

objetivos propostos para este trabalho. Sendo assim, por trabalharmos com editoriais de dois 

suportes e de anos diferentes, faz-se necessário codificá-los para podermos lidar melhor com 

o corpus e identificar os exemplos que figurarão na análise. Sendo assim, optamos pela 

seguinte codificação: 
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SIGLA DA 

REVISTA 

Nº DE ORDEM 

DE COLETA 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
TEXTO 

EP O1 03 

Profissionais premiados. 

Revista Época de 07 de abril 

de 2003. 

Quadro 5 – Formulação de código dos editoriais. 

 

De acordo com o ano da revista o número de ordem de coleta volta ao número 01 (um) 

chegando até o número 12 (doze), correspondendo ao total de editoriais de cada revista 

coletados a cada ano. Desse modo, cada editorial adquire um código
37

 diferente, pela sigla da 

revista, pelo número de ordem de coleta, pelo ano da coleta, por exemplo: EP0103. 

Quanto aos exemplos, estes são apresentados contemplando períodos dos textos em 

que a oração apresenta as palavras que servirão à análise. Daí, as palavras serão destacadas 

em negrito e com sublinhado, uma vez que as interpretações circularão em torno desses 

elementos em destaque e da oração, pois esta é a unidade básica de análise para a LSF, 

conforme afirma Halliday (2004). 

Como dissemos, nosso corpus contém 48 editoriais, porém, nem todos foram 

utilizados na construção deste capítulo, uma vez que os sentidos transmitidos por eles tendem 

a se repetir, ou seja, devido às funções comuns a um elemento gramatical optamos por utilizar 

exemplos que possam dar uma visão geral dos possíveis usos que as categorias léxico-

gramaticais desempenham na linguagem editorial. Assim sendo, são citados 60 exemplos, 

retirados de 22 editoriais. 

Ressaltamos que, antes de partimos para os exemplos e a interpretação destes como 

unidades discursivas faremos apresentações de dados gerais, apontando para o total de 

ocorrências de cada mecanismo de interpessoalidade no todo do corpus, para que tenhamos 

uma idéia geral de sua funcionalidade no gênero analisado. Passemos, agora, as análises dos 

recursos interpessoais da linguagem no gênero editorial. 

 

3.2 Interação, autoria e envolvimento 

 

Em nosso estudo, detectamos a presença da pessoa gramatical em um texto através de 

três maneiras diferentes e, agora, apresentamos uma análise dessas manifestações, tomando 

como base os elementos da gramática da língua portuguesa que desempenham papéis 

                                                 
37

 Os códigos de todos os editoriais podem ser observados na lista de códigos após o sumário e, também, no 

anexo deste trabalho. 
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interativos, conforme descreve a LSF. Uma delas é a própria identificação do sujeito, por 

meio de um substantivo, por meio de uma desinência verbal e/ou por meio de pronomes. 

Esses elementos realizam papéis interativos no texto, revelando quem fala, ou interagindo 

com quem lê ou ouve. 

 

3.2.1 Sujeito nominalizado 

 

Como nos propomos a observar o sujeito como marca de interação no gênero editorial, 

buscamos no corpus o sujeito representante da instituição, ou seja, adotamos como critério o 

sujeito representado no nome das revistas – VEJA e ÉPOCA. Após tal definição, aplicamos o 

WS e percebemos a ocorrência desse léxico, utilizado como sujeito, em 16 casos, dos quais 

passamos a analisar aqueles que consideramos pertinentes e que refletem usos das demais 

ocorrências. 

O editorial padrão, conforme já apresentado, é um texto neutro
38

 no qual se busca o 

apagamento da pessoa que o edita e externa uma opinião, ou apresenta o veículo/revista que o 

conduz como sendo a própria instituição que o tenha produzido, embora saibamos que é pelas 

mãos do editorialista que este texto se materializa.  

Apesar da aparente impessoalidade e da opinião institucional, os sujeitos aparecem no 

texto, ainda que esta não seja a pretensão do autor, para organizar o sucesso da interação. A 

respeito disso, observemos os exemplos que seguem.  

 

[01] 

O assassino de La Costa foi encontrado na quarta-feira e é um dos 

assaltantes do posto de gasolina que fica em frente ao terreno invadido. 

Mas, como ÉPOCA afirmou na semana passada, pouco importa quem 

apertou o gatilho. Se, por um lado, a morte de La Costa simbolizou a 

violência embutida na convulsão social que o país enfrenta, por outro deve 

ser encarada como uma travessia para uma nova fase – na qual o governo 

deverá agir com mais firmeza e os movimentos sociais com mais prudência. 

(EP0903) 

 

[02] 

Nesta semana, Andrei volta à carga. Ele discute o impacto que sua denúncia 

teve no Congresso e revela com exclusividade, na entrevista da página 40, 

novas acusações feitas por Zoghbi. Numa conversa gravada, Zoghbi e sua 

                                                 
38

 A neutralidade do gênero editorial consiste no apagamento de uma posição pessoal diante de um dado 

acontecimento. Desse modo, a opinião emitida é neutra por representar um pensamento institucional. 
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mulher falam com naturalidade em nomes e números relacionados a novos 

esquemas.  

Importante dizer que ÉPOCA não endossa, necessariamente, essas 

acusações. Ao publicá-las, acreditamos cumprir nosso dever jornalístico de 

revelar histórias que podem ser fundamentais para o futuro do nosso 

Legislativo. 

(EP0909) 

 

Ao utilizar o nome da revista como sujeito da ação verbal, o editorialista dá voz à 

instituição. Nesse momento o editorialista realiza um intercâmbio de informações por ele 

coletadas e que o leitor tem de vê-las ou percebê-las como um traço do coletivo e não apenas 

do editor. Esse modo de materializar o sujeito reendossa o caráter impessoal do editorial, mas, 

ao mesmo tempo, estabelece uma interação com o leitor do tipo: “Quem se pronuncia é a 

revista Época para você, o leitor”. 

Essa interpretação se verifica contextualmente quando, na oração [01], o texto aborda 

o fato do assassinato do fotógrafo La Costa que estava a serviço da revista em uma cobertura 

de invasão de um terreno em São Bernardo. Assim, a retomada do assunto revela o 

descobrimento do assassino e a presença do sujeito ÉPOCA traz a opinião da revista sobre o 

fato, do qual ela deseja um comprometimento do governo para agir com o assassino, 

independentemente de quem seja: sem-terra ou assaltante de banco.  

Na oração [2], o sujeito aparece como forma de manifestar a opinião da revista sobre a 

informação expressa anteriormente acerca dos escândalos e irregularidades no Congresso, 

assumindo seu papel como veículo de informação e, simultaneamente, mostrando ao leitor 

que não está julgando os atos que lá acontecem, mas revelando que eles se fazem verídicos e 

que precisam ser investigados para que hajam os devidos julgamentos pelas autoridades e, 

consequentemente, as devidas punições. 

Os sujeitos nestas orações intercambiam relações entre o autor e o texto, bem como 

entre os leitores e os textos, haja vista que ao passar informação e colocar a revista como 

agente que desempenha uma ação, teremos a contrapartida desse ato, quer seja pela adesão ao 

que está aparente no texto, quer pela oposição do leitor à informação. De qualquer forma, o 

que percebemos é o participante manifesto no sujeito agindo sobre o texto e sobre os 

participantes da ação social. 

Assim como na revista Época, a revista Veja traz o seu nome como sujeito de 

determinadas orações promovendo interação no fluxo do texto. Vejamos: 
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[03]* 

VEJA publica nesta edição um levantamento pormenorizado de um 

fenômeno de alto interesse para quem precisa entrar ou se manter no 

mercado de trabalho brasileiro. 

(VE0503) 

 

[04] 

VEJA é a maior e mais influente revista do Brasil. Com cerca de 1 milhão 

de assinantes e mais de 200 000 exemplares vendidos em bancas todas as 

semanas, firmou-se também como a quarta maior revista de informação do 

mundo em circulação.  

(VE0803) 

 

[05] 

Nesta semana, pela primeira vez em sua história, VEJA decidiu publicar sua 

edição regular com duas capas diferentes. Uma delas foi enviada para os 

assinantes e a outra, para bancas. O conteúdo das duas é rigorosamente o 

mesmo, da primeira à última página. Nada muda, a não ser a imagem 

estampada na capa. 

(VE0803) 

 

O sujeito VEJA na oração [03] assume o papel de apresentar o conteúdo da revista ao 

leitor. Desse modo, ele fala diretamente com aquele que lê a revista, desempenhando seu 

papel interativo de responsabilidade com o que diz. Além disso, a função que este sujeito 

desempenha na oração esta diretamente ligada a oferta de bens e serviços postulada por 

Halliday (2004), posto que o elemento gramatical age como um beneficiador para o leitor, 

uma vez que está trazendo na revista um estudo que pode ajudar ao leitor a entrar ou se 

manter no mercado de trabalho. 

No exemplo [04], o sujeito em destaque aparece dialogando consigo mesmo, ou seja, a 

interação que o sujeito mantém é diretamente com o texto, todavia, a intenção emanada do 

que é dito se reflete no leitor, pois ele é quem é o responsável pelo crescimento e influência da 

revista no país. Nesse caso, percebemos uma troca de informação que está condicionada pela 

proposição declarativa em que o sujeito atua e como o crescimento da revista depende do 

leitor, consequentemente, esta informação será aceita pelo leitor da revista. 

O exemplo [05] que também está no mesmo editorial do exemplo anterior – Duas 

capas, a mesma Veja –, revela uma novidade elaborada pela revista – uma mesma edição com 

duas capas diferentes. O sujeito, neste caso, funciona no mesmo sentido da oração [04], isto é 

fala diretamente para o leitor, como se estivesse justificando ao leitor a ação de inovar a 

edição com capas distintas para os públicos distintos, ou seja, a própria instituição oferece 
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essa novidade como informação para os leitores para que não haja dúvidas acerca da ação que 

o sujeito desempenha na oração.  

É notória a questão da responsabilidade que o sujeito assume diante da ação que ele 

pratica. Tanto nas orações destacadas de Época, quanto nas destacadas de VEJA, ocorre essa 

responsabilidade com a validade da oferta de bens e serviços ou de informações. Halliday 

(2004) afirma, com relação a isto que, em uma proposta ou proposição, o sujeito faz significar 

a validade do conteúdo e que esta validade, semanticamente, não está se referindo à verdade 

ou à falsidade do que é dito, mas ao grau de consenso por validez que aquilo terá entre os 

usuários da linguagem. 

Nas orações a seguir, temos mais duas formas de sujeito nominalizado: 

 

[06] 

ÉPOCA, CADA VEZ MAIS SUA 

(EP1203) 

 

[07] 

VEJA AVISOU 

(VE0703) 

 

As duas orações em destaque são o que chamamos de título, ou identidade de um 

texto. Evidentemente, ao se observar os sujeitos nessas orações, compreendemos que a 

opinião é institucional e que, consequentemente, tudo que se disser girará em torno das 

revistas/sujeitos. A oração [06] aponta para o todo do texto do editorial, uma vez que no corpo 

do editorial é informada a preocupação da revista em manter o leitor em contato com assuntos 

de seu cotidiano, justamente por isso as capas regionais que atendem às expectativas do leitor 

quanto ao que será noticiado na revista. 

A oração [07] funciona textualmente como um alerta aos que não acreditaram ou 

duvidaram do que a revista vinha a muito noticiando e divulgando sobre o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra. De certa forma, a instituição manifestada no sujeito VEJA age 

como se tivesse mostrando aos que não quiseram ver que a reforma agrária, a distribuição dos 

lotes de terra e as invasões são reflexos de uma luta desmedida que se sobrepõe ao bom senso 

e ao desejo de pessoas decentes de ter o seu espaço de sobrevivência. 

Os exemplos [06] e [07], assim como a maioria das ocorrências de sujeito, tendem a 

proposições que medeiam informações entre o autor, o texto e o leitor. Desse modo, o sujeito 
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nas duas orações passa ao leitor informações sobre a revista, situando-o quanto ao que será 

dito. 

Após observarmos como o sujeito pode ser responsável pelo andamento textual, 

concordamos com a idéia de que o sujeito nominalizado intercambia relações sociais 

intrínsecas e extrínsecas ao texto, pois ele trava um diálogo que ultrapassa as barreiras 

textuais e atinge os interlocutores com o desenvolvimento de suas ações. Além disso, pela 

utilização do nominal “Veja” e do nominal “Época” o gênero editorial mantém o caráter de 

impessoalidade que lhe é comum e, ao mesmo tempo, apaga marcas do efeito-autoria no 

gênero.  

Portanto, está claro que o sujeito nominalizado desempenha funções particulares na 

oração, cumprindo com o papel de interagir, desvelar a autoria e envolver-se com o que diz e 

para quem diz, porém, outros elementos gramaticais atuam similarmente no interior de uma 

oração, como podemos ver nas desinências verbais de número e pessoa (mecanismo discutido 

no tópico a seguir).  

 

3.2.2 Autoria nas marcas desinenciais 

 

O sujeito gramatical é um elemento que está presente na ação ainda que sua forma de 

materialização possa não ser explícita como nos casos já apresentados. Este elemento também 

pode estar presente por meio das desinências verbais de número e pessoa. 

Ao observarmos os editoriais, imbuídos da ideia da impessoalidade, encontramos 

casos de marcação do sujeito por meio da desinência, comprovando o fato de que as 

desinências podem, ao marcar o sujeito, apontar a presença do autor e do leitor em um gênero. 

Tal fato se confirma ao detectarmos a presença da primeira do singular (P1s) e a primeira 

pessoa do plural (P1p) no editorial. Vejamos, agora, a ocorrência de cada uma dessas pessoas 

no gênero editorial. 
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1

56

DESINÊNCIAS

P1s

P1p

 
Gráfico 1 – Ocorrências das desinências verbais de número e pessoa no gênero editorial 

 

De acordo com o gráfico 1 afirmamos que, das 57 ocorrências de desinências verbais 

de P1s e P1p, tivemos apenas uma relativa a P1s
39

, enquanto que 56 destas ocorrências dizem 

respeito a P1p. 

Ainda que as normas que regem este gênero não permitam o uso da marcação da 

autoria, elas nem sempre são levadas ao extremo, tanto é que, no uso da linguagem, 

editorialistas acabam se manifestando enquanto sujeitos no texto, como podemos comprovar 

nos exemplos que seguem: 

 

[08] 

Para acompanhar a reportagem de capa, temos um presente para os leitores: 

uma ilustração do artista plástico Romero Britto, cedida para ÉPOCA. Britto 

é um recifense radicado em Miami, que se tornou um sucesso entre 

celebridades.  

(EP0109) 

 

[09] 

Importante dizer que ÉPOCA não endossa, necessariamente, essas 

acusações. Ao publicá-las, acreditamos cumprir nosso dever jornalístico de 

revelar histórias que podem ser fundamentais para o futuro do nosso 

Legislativo. 

(EP0909) 

 

[10] 

Finalmente, não poderíamos deixar de dedicar espaço à notícia da área de 

saúde mais aterradora da semana: o risco de que a epidemia de gripe suína, 

                                                 
39

 Devido a pouca expressividade dessa pessoa gramatical no corpus da pesquisa, optamos por trabalhar apenas 

com os exemplos da primeira pessoa do plural (P1p). Dizemos que é pouco expressivo por ocorrer apenas uma 

vez, por isso, o apresentamos em nota de rodapé sem dar destaque a ele na análise. Vejamos a ocorrência: 

“Estas lembranças, que carrego em minha memória, nada têm a ver com o cotidiano das crianças do século 

XXI: meninos e meninas confinados em condomínios, andando em carros de vidros fechados e cujos principais 

programas de lazer estão dentro das paredes dos clubes e dos shopping centers.” (EP0503) 
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oriunda do México, se transforme numa pandemia global com dezenas de 

milhões de mortos. 

(EP0909) 

 

Nas orações anteriores em que aparecem destacados os processos
40

 conjugados na P1p 

(nós), identificamos a interpessoalidade que se mantém, isto é, a relação que se põe entre o 

autor e o texto. No exemplo [08], ao utilizar o processo temos, o autor mostra o que ele e a 

redação da revista estão oferecendo ao leitor. O sujeito, nesse caso, estabelece uma distância 

social em relação ao leitor, deixando-o fora da oração, acontecendo o mesmo com os 

exemplos [09] e [10]. 

Os processos acreditamos e poderíamos foram encontrados no mesmo editorial: O 

congresso, o câncer e  a gripe suína. Com o primeiro processo, o editorialista em nome da 

redação da revista fala da função social do veículo como meio de informação e de denúncia, 

mostrando que é isso que eles estão fazendo ao apresentar as acusações tecidas pelo ex-diretor 

do Congresso João Carlos Zoghbi.  

O segundo processo, no exemplo [10], que materializa o sujeito por meio do pronome 

pessoal nós, embora esteja no mesmo editorial que o exemplo [09] e assuma a mesma função 

interativa entre autor e redação da revista, tem o propósito de informar o leitor sobre um 

assunto polêmico que está aterrorizando o mundo: a gripe suína. Como mídia divulgadora de 

fatos e notícias, a revista se sente na obrigação de alertar seus leitores sobre esse perigo 

através de seu editorial. O uso de P1p revela esse compromisso. 

Como dissemos anteriormente, esta forma de materialização do sujeito em que o 

diálogo estabelecido compreende o autor e o texto promove um distanciamento com os 

possíveis leitores. Nesse caso, o leitor fica apenas na condição de espectador dos 

acontecimentos e não como participante ativo da informação divulgada no editorial. Mas, 

ainda assim, esta é uma forma de interação que a metafunção interpessoal materializa no 

texto, pois assinala o envolvimento do editorialista com o texto, marcando a expressão da 

autoria. 

Porém, não é todo caso de marcação do sujeito pela desinência de P1p que realiza esse 

mesmo significado. A utilização da desinência pode também incluir os leitores e, 

                                                 
40

 Na língua portuguesa, principalmente na gramática tradicional, o que, aqui, chamamos de processos são 

conhecidos como verbos, mas, como nossa base teórica é a LSF e tomamos dela os termos para fazer um estudo 

funcionalista da linguagem, adotamos o termo processo em substituição a verbo. Essa posição é baseada na 

metafunção ideacional da linguagem na qual as ações de linguagem são processos que refletem as experiências 

de mundo dos participantes em circunstancias especificas de uso (Cf. HALLIDAY, 2004). 
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consequentemente, aproximá-los do texto. Vejamos, agora, alguns casos de relações 

interpessoais por meio do sujeito que atende a esta última afirmação.    

 

[11] 

Mas – acredite – precisamos parar para respirar e celebrar um fato singelo: 

a boa saúde financeira de nossos bancos. E, por mais politicamente incorreto 

que isso pareça, é preciso celebrar o lucro deles. Pois essa é a prova de que 

nem de longe estamos perto da situação dos Estados Unidos.  

(EP0509) 

 

A P1p materializada na desinência verbal de número e pessoa dos processos 

precisamos, estamos, consigamos, podemos e devemos realizam um movimento que insere o 

autor e o leitor no discurso. O exemplo [11] é do editorial Os bancos daqui – e os lá de fora. 

O uso desses verbos vem após informações acerca da economia global e nacional nada 

animadoras, entretanto, ao inserir o leitor no texto o propósito é acalmar o leitor quanto a 

estas informações. Os dois processos revelam, cada um em sua oração, que o leitor deve, 

juntamente com o autor, comemorar a situação dos bancos brasileiros que, de longe, se 

aproxima da situação dos bancos dos Estados Unidos.  

Desse modo, ativando um processo de neutralização do que acontece e visando a 

amenizar a informação de crise que permeia o mundo, e que é de conhecimento geral, o autor 

do texto introduz o leitor no seu discurso. O objetivo dessa inserção é mostrar que esse deve 

ser um sentimento compartilhado por todos, ou que a posição que o leitor deve tomar em 

relação à crise é a de não se preocupar, haja vista nossos bancos estarem com uma boa saúde 

financeira. 

 

[12] 

[...] É essencial, agora, que elas sejam investigadas pelas autoridades, para 

que consigamos julgar e punir os responsáveis pelas irregularidades que 

tiverem sido cometidas. 

(EP0909)  

 

[13]  

A série de reportagens publicadas a partir da página 98 revela o que esperar 

com a disseminação da doença, como podemos nos proteger, como o Brasil 

deve se defender da ameaça e traz um relato de como os mexicanos estão 

vivendo este momento de pânico, enviado da Cidade do México pela 

jornalista Cláudia Daré.  

(EP0909)  
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[14] 

Ao final da leitura, a conclusão é que não há motivo para desespero. 

Devemos nos preparar para o pior cenário – mas sempre esperar o melhor.  

(EP0909)  

 

Mais uma vez, nos processos dos exemplos [12], [13] e [14] o sujeito aparece na 

desinência verbal e inclui os participantes: texto, autor e leitor. Estes exemplos foram 

retirados do mesmo editorial, intitulado O Congresso, o câncer e a gripe suína, no qual é 

discutido as irregularidades que ocorrem no congresso, a submissão da Ministra da Casa 

Civil, Dilma Rousseff, à retirada de um câncer e, por último a gripe suína que gera um medo 

mundial. O processo consigamos, exemplo [12], encapsula autor e leitor como um todo, ou 

seja, a sociedade, um conjunto de pessoas que desejam julgar e punir os envolvidos nas 

irregularidades do Congresso após apuração dos fatos. Esse sentido é manifestado pela 

expressão do desejo de justiça em relação às corrupções cometidas no interior do Congresso e 

que são expostas em reportagens da revista Época. 

Os dois últimos exemplos – podemos e devemos, respectivamente, exemplo [13] e 

exemplo [14] – tratam de um assunto que preocupa todas as nações – a gripe suína. Com base 

neste tema, o editorialista apresenta a edição da revista que trará reportagens sobre a gripe 

suína, alertando para o que devemos esperar da doença e, ao passo que inclui o leitor no texto, 

por meio da desinência –mos, no processo podemos, informa também que a revista trará dicas 

de proteção contra a doença para todos os cidadãos.  

Na finalização do editorial, o processo dever conjugado na P1p alerta para o fato de 

que devemos estar preparados para o agravamento que possa vir a ocorrer no cenário dessa 

epidemia que pode chegar a tornar-se pandemia. Ao mesmo tempo, por meio da implicitude 

deste processo na oração seguinte (mas devemos sempre esperar o melhor), o editorialista se 

coloca lado a lado com o leitor, desejando que os males que essa doença possa causar não 

sejam tão graves. 

Diante dos exemplos ora analisados, afirmamos que eles atuam pelo sistema de modo 

(indicativo), por meio de orações declarativas que oferecem informações aos leitores, bem 

como intercambiam relações com o próprio texto, cabendo aos leitores aderirem ou não ao 

que é informado, acreditando nas proposições ou rejeitando-as. Além do mais, tais 

informações incidem em marcas de revelação do efeito-autoria no gênero editorial, 

especificamente, verificadas nos processos que estão presentes nesse gênero e que se 

desvelam pela desinência de número pessoal de P1p.  
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Até este momento, nos confrontamos com o sujeito em sua forma explícita e com o 

sujeito marcado na P1p. Neste último caso, o sujeito desempenhou duas funções interativas 

diferentes: a) a autoria é percebida na relação editorialista e instituição, marcando uma relação 

interna ao texto; e b) a autoria é marcada na/pela relação entre a instituição que inclui o editor 

e o leitor, havendo, portanto uma parceria extra-textual na construção textual. Se para o 

primeiro, ao internalizar os agentes produtores em um diálogo com o texto, ocorre um 

distanciamento social entre o produto e o leitor, o contrário acontece com o segundo, pois o 

sujeito passa, além de compreender o agente de produção interna (o autor), também introduz o 

leitor na produção. Essa articulação entre autor e leitor aproxima esses interlocutores fazendo-

os compartilhar dos mesmos ideais ou informações veiculados no editorial; além disso, 

ratifica o fato de ser por e para o leitor que o texto se constrói. Nesse sentido, ao ter a adesão 

do leitor, fazendo com que ocorra a interação na troca de informações, é que o sujeito 

gramatical desempenha a sua função principal que é de ser o responsável pelo sucesso da 

oração (Cf. HALLIDAY, 2004). 

 

3.2.3 Sujeitos pronominais  

 

Ao discutirmos os pronomes como elementos de marcação do sujeito, vimos que, na 

Língua Portuguesa, ele pode aparecer sob a forma dos pronomes pessoais retos 

(correspondentes às pessoas verbais: eu, tu, ele/ela, nós, vós, eles/elas), podemos interpretar a 

sua materialização no discurso sob a forma dos pronomes possessivos e pronomes de 

tratamento. Nesse tópico veremos como cada uma dessas categorias se manifesta no editorial 

realizando a metafunção interpessoal, para tanto, apresentamos dados gerais da ocorrência 

desses mecanismos verbais de interpessoalidade no gráfico a seguir, a partir do qual 

teceremos comentários gerais sobre a incidência deles no corpus. 
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Gráfico 2 – Ocorrência dos pronomes no gênero editorial 

 

Como vemos no gráfico acima, detectamos a presença de pronomes retos nos 

editoriais, entretanto, algo que é valido salientar é o fato de que a utilização dessa categoria 

pronominal é pequena, pois nos 48 editoriais, apenas dois apresentaram o pronome reto eu
41

 e 

nove o pronome nós. Diante disso, entendemos que o pronome nós é significativo para 

estabelecer relações interpessoais de linguagem no gênero editorial. 

Outra informação que obtemos com base no gráfico é que os pronomes possessivos, 

em especial, os pronomes referentes à P1p (nosso, nossa, nossos e nossas) são a categoria 

pronominal que mais ocorre nos editoriais, manifestando-se 33 vezes no corpus. Depois dessa 

categoria, a outra que mais se destaca no corpus é a dos pronomes de tratamento em que 

observamos a forma de tratamento você, essa manifestação foi verificada onze vezes. Mais 

adiante veremos cada uma dessas categorias pronominais e os sentidos que são produzidos 

pelo uso de cada um no gênero editorial. Começamos, portanto, com os pronomes pessoais 

retos sob a forma do nós. 

 

3.2.3.1 Pronomes pessoais 

 

Os pronomes retos, no interior de um texto editorial, podem exprimir funções 

diferentes, podendo eles inserir o leitor no que é apresentado/informado, ou colocá-lo como 

                                                 
41

 Mesmo tendo sido detectado no corpus, o pronome pessoal de P1s – eu – não é apresentado nas análises por 

terem eles o papel de reportar o discurso de outros interlocutores, ou seja, os sentidos desses pronomes nos 

editoriais não visam a estabelecer interações entre os usuários da linguagem, apenas manifestam o discurso de 

alguém sobre o qual está sendo falado no texto. Além disso, não implica em representatividade para nosso estudo 

sobre interação no gênero editorial. Vejamos um exemplo desse pronome que traduz o que dissemos: 

“Uma reportagem especial de VEJA, que começa na página 96, mostra como muitos estudantes submetem os 

professores a toda sorte de agressões verbais e físicas. "Eu e meus colegas não temos coragem nem de pedir 

silêncio, e dá até medo de reprovar um aluno", disse a professora Isabel Ribeiro, do Distrito Federal, à 

reportagem da revista”. (VE1209) 
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um leitor passivo da informação que o texto veicula. Além disso, de acordo com o uso do 

pronome, poderemos observar o grau de formalidade que existe na interação entre os usuários 

da linguagem. Essas funções foram percebidas com base na interpretação do pronome nós, 

como podemos ver adiante. Sobre a relação que se estabelece entre o autor e o próprio texto, 

temos os seguintes exemplos: 

 

[15] 

"Incrível que seja a maior revista do país, mesmo desagradando a tanta 

gente". Foi uma forma bem-humorada – e exata – de reafirmar o único 

compromisso da revista: com a verdade, doa a quem doer, para o bem do 

Brasil. Os anos passam, os governos também, os partidos idem, mas nós 

continuamos no mesmo lugar. A seu lado, caro leitor. 

(VE1009) 

 

[16] 

Nos próximos meses, as 13 revistas da editora publicarão histórias como 

essa. Em ÉPOCA serão ao todo 12 reportagens. [...] A escolhida receberá 

uma doação no valor de R$ 200 mil. O projeto vencedor será divulgado em 

dezembro. Todos nós, em ÉPOCA e na Editora Globo, acreditamos com 

isso contribuir para incentivar as ações generosas que ajudam a construir um 

Brasil melhor. 

(EP0809) 

 

Nos dois casos em questão, o pronome nós é responsável por manifestar a presença do 

autor e da própria revista enquanto instituição. No exemplo [15], o referido pronome é 

empregado em um editorial que aborda a concepção partidária acerca do posicionamento 

político de VEJA. Desta forma, o nós ao fim da oração realiza sua função interpessoal através 

do sistema de modo trocando bens e serviços, uma vez que ao manter uma relação direta entre 

o autor e o texto, afirma-se como uma revista que não muda com o tempo e com os governos, 

mas que permanece a mesma diante das críticas e dos julgamentos. 

O nós do exemplo [16], assim como o da oração anterior, traz a interação entre o 

produtor do editorial e a revista em uma imbricação com o texto. O “Todos nós...” surge após 

a apresentação de uma temática que será contemplada pela revista por mais um ano, a 

generosidade. Com isso, fica evidente no texto a satisfação da instituição em publicar 

reportagens que divulguem ação de pessoas que visam ajudar ao próximo. Da mesma forma, 

com a troca de informações, percebida na proposição declarativa, a revista visa a colaborar 

para a disseminação do sentimento sobre o qual será reportado na revista. 
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Portanto, ao estabelecer essa relação texto e autor/instituição, ocorre um 

distanciamento em relação ao leitor, uma vez que esse passa a ser um receptor e não um 

agente no processo de produção, bem como mantém uma impessoalidade ao figurar nas 

orações somente a opinião institucional. Todavia, o pronome pessoal reto nós, exerce outra 

função que é a de incluir o leitor no processo de constituição textual, atenuando o caráter 

impessoal que é intrínseco ao editorial. Podemos observar essa função nos exemplos abaixo. 

 

[17] 

[...] Se levarmos em conta os 365 dias do ano e uma carga de impostos 

equivalente a – de acordo com as últimas estimativas – algo como 36,5% do 

Produto Interno Bruto (PIB), então o Brasil trabalha apenas para o governo 

do dia 1o de janeiro ao dia 25 de maio. Em seguida, começamos a trabalhar 

para nós.  

(EP1109) 

 

[18] 

[...] Cortes de impostos, acompanhados de uma profunda reforma do Estado, 

significariam mais recursos circulando no mercado, em vez de ser engolidos 

em atividades desnecessárias para o país. Significariam, em suma, mais 

dinheiro na mão de quem sabe como gastá-lo – nós mesmos. É essa a lição 

do singelo exemplo das filas nos postos de gasolina.  

(EP1109) 

 

Nos exemplos [17] e [18], retirados do editorial O Estado continua sendo o problema, 

o pronome usado no texto refere-se tanto ao autor, quanto a instituição e quanto ao leitor, uma 

vez que, ao falar de tributação, de impostos e do controle de finanças, é sugerido no texto que 

quem melhor sabe gastar o dinheiro público não é o Estado e, sim, o povo. Essa opinião 

apresentada no editorial, através de proposições declarativas que realizam troca de 

informação, é disposta como algo consensual e, ao fazer dessa maneira, ocorre uma interação 

proximal entre leitor, texto e autor. Portanto, as informações trocadas tendem a ser aceitas 

pelo público leitor devido essa relação mais pessoal que se estabelece pela presença do 

pronome pessoal de P1p. 

Nos exemplos analisados, notamos que os pronomes pessoais retos são recursos de 

interação no texto, haja vista realizarem a função de intercambiar relações e informações. 

Notamos, também, que o uso desses pronomes acentua o grau de formalidade do gênero, ou 

seja, o editorial passa a ter uma linguagem menos formal em determinados casos por 

aproximar os participantes da ação. 
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3.2.3.2 Pronomes possessivos 

 

Seguindo a análise interpessoal da linguagem por meio dos pronomes, observemos, 

agora, os pronomes possessivos
42

.  

 

[19] 

A repórter especial Eliane Brum é um caso que merece exame: acumulou 25 

prêmios em pouco mais de década e meia de profissão. Só em 2002 Eliane 

ganhou três troféus de primeira linha, por três reportagens diferentes – o 

Líbero Badaró, o Wladimir Herzog e o Prêmio da Federação das Indústrias 

do Rio de Janeiro. Nossa sucursal de Brasília também reúne jornalistas com 

muito apetite para esse tipo de mercadoria. São seis profissionais, 15 

prêmios de relevo. 

(EP0103) 

 

[20] 

[...] No ano passado, a equipe de arte da revista ganhou um Esso, num 

reconhecimento por nosso trabalho de diagramação, marca registrada desde 

o lançamento. No Rio de Janeiro, a fotógrafa Mirian Fichtner, autora de uma 

imagem que correu o mundo – de um assaltante com o revólver na boca de 

sua vítima no interior do ônibus 174 –, acumulou cinco prêmios, três 

internacionais. 

(EP0103) 

 

[21] 

[...] O atual conflito faz parte de uma guerra que já dura 60 anos (se contada 

a partir da criação do Estado de Israel), ou cem (se contada a partir dos 

primeiros confrontos entre árabes e judeus na região, ainda durante a 

ocupação britânica). É tempo demais. Nossa reportagem desta edição 

explica a lógica deste novo episódio da guerra, expõe o drama humano e 

analisa as perspectivas de chegar à paz. 

(EP0109) 

 

Nos exemplos anteriores, os pronomes possessivos (nosso, nossa) referem-se ao editor, 

as reportagens e a própria revista. Desse modo, a interpessoalidade se manifesta textualmente, 

uma vez que o autor se marca pelos pronomes. Portanto, ao ler o texto, o leitor sabe de que se 

está falando, como acontece no uso do pronome nossa, exemplo [19], em que o editor refere-

se a sucursal que é integrada a matriz da revista da qual ele faz parte. No uso seguinte, 

exemplo [20], o pronome nosso é utilizado para incluir o autor no merecimento do prêmio 

                                                 
42

 Cabe esclarecer que não tomamos todos os pronomes possessivos que aparecem no editorial, mas observamos 

aqueles que se apresentaram com maior frequência, assim como fizemos com os demais recursos de 

interpessoalidade detectados na linguagem verbal, uma vez que essa foi a metodologia utilizada e que contribui 

significativamente para nosso objetivo de perceber as relações interpessoais no editorial. Nesse caso, tomamos 

para análise os pronomes: nosso, nossa, nossos e nossas. 
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ganhado pela revista. Desse modo, os pronomes aparecem em orações declarativas que 

oferecem informações sobre a revista e seus títulos angariados ao longo do tempo. 

No exemplo [21], o possessivo que também inclui autor e texto, apresenta uma 

reportagem que está naquela edição da revista. Note-se que a utilização do pronome 

possessivo nestas circunstâncias revela o comprometimento da redação e do editorialista com 

o que se afirma e com o conteúdo da revista. Nesse sentido, o sujeito assume sua posição de 

responsável, isto é, se é posto no editorial a oração que se inicia com “Nossa reportagem (...)” 

o editor se responsabiliza pela explicação de um novo episódio na guerra entre Israel e a Faixa 

de Gaza, que dura mais de 60 anos. 

Como vem sendo observado, todos os elementos analisados estão sempre em uma 

interação entre autor e texto e/ou entre leitor e autor, bem como aconteceu com o pronome 

pessoal reto nós. Com os pronomes possessivos não é diferente. Vejamos:  

 

[22] 

Dificilmente as novas descobertas tornarão a busca do parceiro ideal uma 

questão científica – até porque a maioria das pessoas adora o velho método 

da tentativa e erro. Mas elas podem nos ajudar a acertar mais e nos 

arrepender menos em nossas escolhas. 

(EP0109) 

 

O pronome nossas manifestado na oração [22] estabelece uma ponte entre o editor e o 

leitor. Nesta oração, ele coloca em nível de paridade os envolvidos na busca pelo amor, 

assunto que vem sendo discutido no editorial, o qual é tema de uma reportagem realizada por 

duas repórteres da revista que traz descobertas que, segundo o editor, podem ajudá-lo e ajudar 

ao leitor a acertar mais e se arrepender menos das escolhas amorosas. Neste caso, o pronome 

atua estabelecendo uma troca de informações entre os usuários da linguagem por meio do 

sistema de modo, assim, o pronome possessivo desempenha o papel de diminuir o grau de 

formalidade e impessoalidade no gênero editorial e fornecer informações que, provavelmente, 

serão aceitas pelo leitor. 

Os exemplos a seguir são do mesmo editorial e todos eles funcionam na mesma 

perspectiva funcional do exemplo [22]. Vejamos: 

 

[23] 

[...] Com o agravamento da crise econômica global, os analistas estimam 

que nossos bancos tenham feito, nos últimos três meses, provisões de R$ 7 



 98 

bilhões para se proteger de créditos duvidosos. E precisarão mesmo ser 

conservadores diante dos tempos difíceis que vêm aí. 

(EP0509) 

 

[24] 

Mas – acredite – precisamos parar para respirar e celebrar um fato singelo: a 

boa saúde financeira de nossos bancos. E, por mais politicamente incorreto 

que isso pareça, é preciso celebrar o lucro deles. [...] 

(EP0509) 

 

[25] 

Isso é fruto de uma série de fatores, dentre os quais é preciso destacar dois. 

[..] Segundo fator: a eficiência e a lucratividade de nossos bancos, resultado 

da competição saudável, do investimento em tecnologia e do 

conservadorismo no crédito que data dos anos de inflação galopante.  

(EP0509) 

 

[26] 

Aqueles, portanto, que hoje saem em coro condenando nossa taxa de juros e 

o spread bancário deveriam parar um momento para refletir. 

(EP0509) 

 

[27] 

[...] Sim, é verdade que nosso juro é alto e que talvez pudesse ser menor. 

Também é verdade que o spread bancário – a diferença entre o que os 

bancos pagam aos depositantes e o que cobram dos devedores – é altíssimo 

e, novamente, seria desejável que fosse menor. [...] 

(EP0509) 

 

[28] 

[...] Mas não é menos verdade que os bancos daqui conseguem se manter 

lucrativos e, para nossa sorte, não precisam de nenhuma ajuda de governo 

nenhum. Será que todos esses fatos não têm nenhuma relação? 

(EP0509) 

 

Nos segmentos anteriores, que abrangem todo o editorial Os bancos daqui – e os lá de 

fora, o pronome nossos nos exemplos [23], [24] e [25] tem o mesmo referente (bancos). As 

ocorrências desses pronomes trazem o leitor para o texto, mostrando que ele deve 

compartilhar da informação repassada, visto que os bancos a que o editor se refere são 

públicos e, também, é de interesse público saber como anda a economia em meio a uma crise 

internacional. A utilização desses pronomes possessivos implica em uma troca de informação, 

resultando na aceitação ou rejeição da informação transmitida, porém, os pronomes 

possessivos contribuem para que se instaure uma confiança do leitor no que está sendo dito e 

aceite a informação de que mesmo os bancos brasileiros, também, estarem passando pela crise 

econômica, a situação, ainda, é confortante. 
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Os demais pronomes (nossa taxa..., nosso juro..., e nossa sorte..., respectivos aos 

exemplos [26], [27] e [28]) continuam tratando do mesmo assunto, porém, já tratando não 

mais dos bancos, mas das implicações da situação econômica para os usuários dos serviços 

bancários. Nesse sentido, mais informações sobre a economia financeira são dadas ao leitor 

para que ele não se angustie diante dessa crise que assola a economia mundial e, pela 

informalidade que se cria ao usar o pronome, o leitor está incluso no meio daqueles, como a 

instituição, que acreditam na boa saúde dos bancos brasileiros.  

Em todos esses casos, o leitor também tem voz no texto, recaindo sobre ele, 

juntamente com o editor, a responsabilidade pelo que se informa; isso torna mais próximo o 

leitor do que está dito e, consequentemente, torna mais próximos leitor e editor (autor). Vale 

salientar que essa relação de proximidade que se estabelece pode ser considerada, também, 

como forma de amenizar a responsabilidade do autor sobre aquilo que se fala sobre amor 

(exemplo [22]), ou sobre economia (exemplos de [23] a [28]). O importante é que a 

informação seja posta como compartilhada por todos e, caso isso não aconteça, o emprego do 

pronome possessivo funciona como elemento de persuasão para que o leitor compartilhe do 

mesmo pensamento informado textualmente.  

Como vemos, o pronome possessivo nosso manifesta tipos diferentes de interação nos 

quais o leitor pode ou não está incluso como agente da produção. No caso a seguir, este 

pronome é empregado, seguidamente, na mesma oração, realizando dois papéis diferentes no 

discurso. Vejamos: 

 

[29] 

Importante dizer que ÉPOCA não endossa, necessariamente, essas 

acusações. Ao publicá-las, acreditamos cumprir nosso dever jornalístico de 

revelar histórias que podem ser fundamentais para o futuro do nosso 

Legislativo. É essencial, agora, que elas sejam investigadas pelas 

autoridades, para que consigamos julgar e punir os responsáveis pelas 

irregularidades que tiverem sido cometidas. 

(EP0909) 

 

No exemplo [29], retirado do editorial O Congresso, o câncer e a gripe suína, ao tratar 

da questão de cumprir com o dever jornalístico, o pronome nosso torna homogênea a voz do 

autor e do texto como produto social que tem o papel de informar ao público sobre os fatos 

sociais que ocorrem na esfera política, especificamente no Congresso. Quando o trato já passa 

para a relevância de fazer valer a função do jornalismo (segunda aparição do pronome nosso), 
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são percebidos o leitor e o editorialista apontando para a importância do trabalho jornalístico 

para a sociedade. 

Como vemos, ao passo que o uso do pronome possessivo pode afastar os agentes do 

processo de produção textual, também pode proporcionar o contrário. Curiosamennte, de uma 

forma ou de outra, atinge o propósito da metafunção interpessoal realizada no sistema de 

modo que é tornar o evento interativo (Cf. HALLIDAY, 2004), ou seja, os pronomes 

possessivos estabelecem diálogos entre autor e texto, colocando o leitor fora da enunciação, 

bem como unindo o leitor ao que está sendo proferido no texto. Com base nestas análises, 

percebemos a similaridade de uso que as formas pronominais em cada uma de suas 

classificações desempenham no gênero editorial, ou seja, tanto os pronomes pessoais, quanto 

os pronomes possessivos promovem, semanticamente, a marcação da autoria, bem como 

graus diferentes de formalidade e de envolvimento entre os usuários da linguagem. 

 

3.2.3.3 Pronomes de tratamento 

 

A última categoria pronominal que observamos nos editoriais foram os pronomes de 

tratamento. O único encontrado é o pronome você. Das 11 (onze) ocorrências verificadas com 

o WS, observamos que a função desempenhada por este recurso é a de marcar o leitor no 

texto e ao mesmo tempo estabelecer um diálogo entre autor e leitor. Vejamos alguns 

exemplos que comprovam essa afirmação. 

 

[30] 

Experimente fazer o teste: num jantar entre amigos ou numa festa, diga que 

foi assaltado recentemente. Não precisa nem contar detalhes. É como se 

você estivesse apertando um botão invisível, que faz todo mundo ao redor 

contar alguma experiência. É o tipo de assunto que segura uma conversa por 

horas, pois há milhares de histórias envolvendo amigos, irmãos, pais, avós, 

vizinhos... 

(EP0503) 

 

[31] 

Mais duas reportagens poderiam também ter sido elevadas à categoria de 

capa. [...] Só um único assunto pode ser capa, mas todos estão na revista que 

você tem nas mãos. 

(VE0509) 
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O pronome você, nos dois segmentos [30] e [31], surge como meio informal de 

manifestar linguisticamente o leitor, uma vez que, aparentemente, o texto simula o desenrolar 

de um diálogo que vem ocorrendo durante o fluxo textual, embora isso não aconteça. 

No primeiro caso, o pronome é introduzido após uma sugestão que o autor faz ao leitor 

para que ele realize entre amigos de contar que foi recentemente assaltado, assim, o você é 

uma forma de chamar a atenção do leitor para o que acontecerá se ele acatar a sugestão. No 

segundo, o pronome permanece sem voz como na oração [31], sendo apenas evocado para 

manter uma relação de mais proximidade e de diálogo com o leitor que se interessa pelas 

reportagens que são contempladas na edição da revista e aquela que garante o privilégio de ser 

capa. 

Outro exemplo do pronome de tratamento você como mecanismo de interação verbal 

pode ser observado a seguir: 

 

[32] 

[...] Diante de tanta variedade, fica até difícil escolher por onde começar a 

ler. Editar uma revista assim é um privilégio. Ela é a soma dos esforços de 

dezenas de jornalistas, artistas gráficos e de todos os envolvidos em sua 

confecção, impressão e distribuição. Ela é, no fundo, a soma de todos nós – 

e é uma honra levá-la toda semana a você. 

(EP0609) 

 

No trecho em evidência, mais uma vez a formalidade que é característica do gênero 

editorial é anulada pela utilização do pronome de tratamento você. Assim, por meio do 

sistema de modo o autor faz uso de uma forma de tratamento para estabelecer um vínculo de 

proximidade entre o que está informado no editorial e seu interlocutor em potencial, o leitor.  

Sob esta ótica, reforçamos o que é postulado pelos estudiosos da linguagem na 

metafunção interpessoal, o fato de que o sujeito e as formas de marcar a pessoa gramatical em 

ações da linguagem desempenham um papel responsável pelo intercâmbio de informações e 

pelo grau de formalidade e distanciamento social do evento comunicativo em relação aos 

interlocutores envolvidos (Cf. HALLIDAY, 2004; BUTT et al., 2001; entre outros). 

Com base nestes estudiosos é que também tomamos consciência de que não é só por 

meio da marcação da pessoa gramatical que a linguagem funciona como instrumento de 

interação nos gêneros textuais. Outros elementos linguísticos também desempenham esse 

papel, como por exemplo, os auxiliares modais, elemento que analisamos a seguir. 
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3.3 Interação e modalidade 

 

Como dissemos em outras sessões deste trabalho, optamos, metodologicamente, por 

trabalhar com elementos gramaticais que apresentassem ocorrência significativa no corpus e 

que fossem representativos quanto à interpessoalidade no gênero editorial. Assim sendo, para 

tratarmos da interação e modalidade no gênero editorial, voltamo-nos para os auxiliares 

modais como marca da expressão autoral e que veiculam sentidos diversos de acordo com o 

contexto. E, como privilegiamos a análise dos casos mais frequentes, vejamos no gráfico a 

seguir os três casos que se destacam no gênero editorial e a ocorrência destes no corpus.  

 

76

12 8

AUXILIARES MODAIS

Processo "poder"

Processo "dever"

Processo

"parecer"

 
Gráfico 3 – Ocorrência dos auxiliares modais no gênero editorial 

 

De acordo com o gráfico 3,  notamos que o processo poder é o mais ocorrente no 

gênero editorial, manifestando-se 76 vezes. Em seguida, com um índice bem menor de 

ocorrência, vemos o auxiliar dever com 12 ocorrências e, por último, o modal parecer com 8 

ocorrências. Diante disso, afirmamos que, no gênero editorial, a ocorrência de auxiliares 

modais corroboram para a construção dos sentidos interpessoais na linguagem verbal, 

constatação que apresentaremos com as análises a seguir. 

Ressaltamos, ainda, que os auxiliares modais poder, dever e parecer foram analisados 

à luz dos sistemas de modalização e modulação, averiguando as relações de proximidade, de 

afastamento, de credibilidade e de relevância que as informações ou bens e serviços 

manifestam no editorial.  Sendo assim, nossas análises sobre interação e modalidade se 

dividem em dois subtópicos: casos de modalização e casos de modulação. 
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3.3.1 Casos de modalização 

 

O sistema de modalização é responsável por intermediar as proposições que o 

falante/escritor produz na transmissão de informações, refletindo a responsabilidade do autor 

sobre o que é dito. Comecemos pelo processo poder.  

 

[33] 

Sem exagerar o valor de um prêmio profissional – em que podem ocorrer 

besteiras, como em todas as áreas onde a júri e competição –, o desempenho 

dos dois expressa um dado que diz respeito a ÉPOCA. Com cinco anos de 

existência, a revista abriga um belíssimo punhado de profissionais de 

calibre, experimentados e reconhecidos. 

(EP0103) 

 

O modal podem no exemplo [33] elucida a opinião do editorialista acerca de uma 

premiação profissional na qual dois repórteres da revista Época concorrem ao mesmo prêmio. 

Pelo que notamos, a partir do contexto, é feita uma avaliação sobre tais eventos e isso é 

percebido pelo auxiliar modal. Dessa forma, a informação veiculada é algo que o autor 

acredita. Isso faz com que percebamos a presença do autor no texto estabelecendo um diálogo 

entre ambos. Assim, o modal podem é um caso de modalização, uma vez que a opinião do 

editor é expressa em relação ao que é dito, havendo uma autonomia direta do escritor sobre a 

informação. 

 

[34] 

TARSO PODE ESTAR CERTO 

(VE0209) 

 

[35] 

A concessão de refúgio político ao italiano Cesare Battisti, decidida na 

semana passada por Tarso Genro, ministro da Justiça, produziu uma 

daquelas ondas de alta tensão emotiva cujo efeito imediato é a radicalização 

contra e a favor da medida, situação em que os fatos passam a plano 

secundário. [...] Ocorre que, nesse caso, contra todas as aparências, o 

ministro brasileiro pode estar certo. 

(VE0209) 

 

Nos seguimentos [34] e [35], recortados do editorial Tarso pode estar certo, temos a 

presença do auxiliar modal poder expressando possibilidade. Note-se que, o exemplo [34] 
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título do editorial, é o mesmo do exemplo [35], achando-se a diferença apenas na 

referenciação do participante sujeito (Tarso e ministro brasileiro, respectivamente). 

O auxiliar modal, nos dois casos, é um modalizador do discurso do autor, haja vista 

que ao falar da atitude do ministro em relação à concessão de refúgio político ao italiano 

Cesare Battisti, o autor não toma posição diante da atitude de Tarso Genro, configurando, 

tanto no título quanto no final do parágrafo, um grau médio de modalização verificável pelo 

tom de incerteza manifesto no auxiliar modal da proposição declarativa emitida pelo autor. 

 

[36] 

O narcotráfico financia atividades criminosas e contribui para aumentar a 

violência urbana, sem que o Estado possa cobrar taxas, nem punir com 

eficácia uma atividade que só faz crescer. Diante disso, argumentam os 

defensores da liberação das drogas, os custos sociais seriam sensivelmente 

menores se as drogas fossem tratadas sobretudo como uma questão de saúde 

pública, não como um caso de polícia. 

(EP0409) 

 

Neste exemplo, o uso do modalizador poder manifesta com precisão a opinião do 

autor quando informa ao leitor sobre a situação do narcotráfico. Desse modo, percebe-se o 

compromisso do autor em relação ao que é dito, conferindo um cunho de verdade à 

informação. Além disso, o autor aparece manifesto na opinião, estabelecendo uma 

proximidade com o texto. Assim, o modal realiza da autoria, indo de encontro do que 

preconiza o jornalismo opinativo sobre o editorial, isto é, de que o gênero editorial é 

caracteristicamente impessoal, neutro e revelador de opiniões meramente institucionais. 

Como foi dito no capítulo 1, quando falou-se de graus de modalização, vemos isso 

acontecer nos exemplos apresentados. Em [33] e [36], o grau de modalidade é alto, pois o 

modalizador amplia o efeito de verdade da informação. Já em [34] e [35] observa-se um grau 

médio de modalização por parte do modal poder, uma vez que ele desperta incerteza/dúvida 

na proposição declarada. 

Vimos que o auxiliar modal poder expressa possibilidade e marca a posição do autor 

no texto, mesmo que esta opinião pareça estar distante da opinião do editorial. Esse recurso é 

posto, justamente, para manter a neutralidade e a impessoalidade, mas, no momento em que é 

empregado, a isenção do produtor não é total, ele participa da ideia transmitida. 

Outra forma de expressão com o uso do auxiliar modal poder é a capacidade. Nesse 

aspecto, fica evidente a avaliação do autor sobre a opinião ou a informação contida no 
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editorial. Vejamos alguns exemplos em que a expressão de capacidade se apresenta com mais 

clareza: 

 

[37] 

Mais duas reportagens poderiam também ter sido elevadas à categoria de 

capa. Uma delas explica os novos e surpreendentes contratos de divisão de 

bens entre casais que estão se popularizando no Brasil.  

(VE0509) 

 

[38] 

A outra é uma investigação sobre o recrudescimento das ações criminosas 

dos militantes do MST no interior de São Paulo e em Pernambuco, 

prenúncio de como esses grupos de fora-da-lei podem infernizar o país a 

partir de 2010 caso as eleições presidenciais apontem como vencedor um 

nome menos simpático a suas retrógradas bandeiras.  

(VE0509) 

 

[39] 

Imperdíveis também as Páginas Amarelas com o eterno rei do futebol, Pelé, 

que se vê como "o exemplo" para as atuais gerações de craques desse 

esporte. [...] Só um único assunto pode ser capa, mas todos estão na revista 

que você tem nas mãos. 

(VE0509) 

 

Presentes no mesmo editorial, Otimismo contra a crise, o auxiliar modal poder em 

suas formas conjugadas, expressa sentido de capacidade nas três ocorrências. Neste editorial, 

as orações giram em torno das reportagens que poderiam ocupar a capa da revista. Pelo fato 

de a capa ser privilégio somente de uma e as demais reportagens estarem na revista também, o 

autor valoriza as produções da revista, fato que se percebe pela utilização do auxiliar 

poderiam (exemplo [37]), dando as demais reportagens destaque no editorial. Na oração em 

que o modal poder é associado ao finito infernizar – exemplo [38] –, esse uso atesta a 

capacidade que o Movimento Sem-Terra (MST) tem para se manifestar caso não concordem 

com a decisão pública na escolha presidencial. Já o auxiliar modal pode, no exemplo [39], 

comprova o fato de a matéria sobre o otimismo quanto ao desempenho da economia brasileira 

merecer espaço de capa em Época, mesmo que outras reportagens tenham peso para ilustrar a 

capa da revista. 

Nos três exemplos anteriores, percebemos por meio do auxiliar modal poder, a certeza 

do autor sobre o que está sendo dito, ampliando o efeito de verdade das informações ofertadas 

no editorial, bem como marcando responsabilidade autoral, ou seja, a voz do autor se faz 

presente, atenuando a impessoalidade no gênero editorial. Esses sentidos são percebidos por 
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meio de sistema de modalização, no qual verificamos o modo indicativo intercambiando 

informações entre autor, texto e leitor. 

Mais um caso de modalização, cumprindo o papel de intercâmbio de informações, é 

desempenhado pelo auxiliar modal parecer que atua no editorial como forma de expressão de 

aparência ou dúvida. Vejamos o exemplo seguinte: 

 

[40] 

Os escândalos envolvendo irregularidades no Congresso parecem não ter 

fim. Depois do castelinho do deputado Edmar Moreira, da casa do diretor 

Agaciel Maia e da farra das passagens usadas por deputados e senadores, o 

repórter Andrei Meireles revelou, na semana passada, como o ex-diretor 

João Carlos Zoghbi teria usado sua ex-babá, uma senhora de 83 anos, como 

laranja num suposto esquema de desvio de recursos.  

 (EP0909) 

 

No exemplo [40], a afirmação sobre os escândalos no Congresso compreende o 

auxiliar modal parecer que veicula o sentido de uma afirmação na qual o editorialista 

promove o julgamento da situação. Nesse caso, o editor não se compromete com a informação 

que está passando, justamente, pelo uso do auxiliar modal, ficando a critério do leitor a 

determinação de um julgamento sobre o assunto. O recurso de modalização desse auxiliar 

atenua a voz do autor que faz gerar certa dúvida sobre a informação transmitida. Nesse 

sentido, o grau de modalização é baixo.  

Conforme Souza e Heberle (2008, p. 107), por meio do auxiliar parecer, o editorialista 

“não se compromete totalmente com a verdade do que afirma e assim se previne de possíveis 

questionamentos”, o que também percebemos em alguns momentos por meio de outros 

auxiliares com o poder, que outrora analisamos. Essa afirmação das autoras ao analisar este 

processo no gênero editorial, vai ao encontro do exemplo [40] quando o auxiliar, amparado 

pela negativa, informa que a continuidade das irregularidades parece não ter fim, porém, com 

o uso da modalização não se faz uma afirmação categórica, mas sim imprecisa. 

No editorial Davos e a reconstrução do capitalismo, temos mais dois exemplos de 

utilização do auxiliar modal parecer, atuando como modalizador do discurso editorial. 

Vejamos: 

 

[41] 

Nunca a humanidade viu tanta riqueza destruída. Todos ficamos mais 

pobres, e isso será sentido no consumo, no desemprego, nos índices de 

miséria, nas taxas de violência e em toda sorte de indicadores sociais e 
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econômicos. É nesses momentos que os críticos do capitalismo – antes 

tímidos, quase envergonhados, escondidos atrás de seus preconceitos contra 

o mercado – parecem espichar o pescoço. .  

(EP0309) 

 

[42] 

[...] A dúvida, como sempre, é se o Estado saberá gastar essa montanha de 

dinheiro ou se ela terminará também indo pelo ralo, apenas ampliando as 

dívidas dos governos e deixando uma conta alta para nossos filhos e netos 

pagarem. A solução para esta crise, mais uma vez, exige tempo, trabalho e 

bom senso – algo que Obama parece entender.  

(EP0309) 

 

Devido à crise internacional que assolava o mundo no período de publicação deste 

editorial, vemos a opinião da revista ÉPOCA sobre o assunto. A revista recrimina a ação dos 

críticos do capitalismo que se aproveitam de uma situação como esta para aparecer. O uso do 

auxiliar modal na oração [41] amplia o efeito de verdade na declarativa emitida pelo autor, 

estabelecendo um grau alto de modalização, ou seja, a autoria é desvelada por meio do 

auxiliar modal que, também, enfatiza a ação dos críticos do capitalismo em aparecer por causa 

de uma situação negativa vivenciada mundialmente. 

Na segunda oração, exemplo [42], observamos o auxiliar modal parecer 

operacionalizado com o sentido de incerteza na proposição, revelando um grau médio de 

modalização. Neste sentido, o autor materializado no texto pelo auxiliar modal, atenua a sua 

opinião sem se comprometer com o que é dito, pairando no ar um tom de descrença nas 

condições do presidente Obama em administrar a economia de um país como os Estados 

Unidos em um momento de crise.  

 

3.3.2 Casos de modulação 

 

Vimos no subtópico anterior o uso da modalização no gênero editorial por meio dos 

auxiliares modais, agora, observaremos casos de modulação exercidos por estes mecanismos 

verbais de interpessoalidade. A modulação ocorre em propostas oracionais que visam a pedir 

ou oferecer bens e serviços, podendo apresentar graus diferentes de inclinação ou ordem. A 

seguir, vemos alguns exemplos de modulação no gênero editorial. 
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[43] 

Para executar a tarefa, VEJA destacou uma equipe de catorze jornalistas. 

[...] O esforço foi recompensador e dele resultou um conjunto de dados 

inéditos sobre o estado atual das profissões, que futuro elas reservam para 

quem ingressar no mercado de trabalho nos próximos anos e quais são as 

características pessoais e profissionais que podem ser a chave do sucesso. 

(VE0503) 

 

Em [43], notamos que o auxiliar modal tem a função de oferecer bens e serviços aos 

leitores de VEJA, posto que o texto trata do sucesso profissional, o que é mostrado com base 

em um estudo elaborado pela revista. A prestação de bens e serviços se dá pelo oferecimento 

de uma reportagem que trará exemplos de pessoas e profissionais que driblaram os obstáculos 

e venceram na vida. 

Neste caso, temos uma modulação devido ao modo como é dito ao leitor que os dados 

e resultados apresentados “podem ser a chave do sucesso”, ou seja, o autor demonstra uma 

relação de poder sobre a proposta oferecida, ou como se ele dissesse “você só será bem 

sucedido se você conseguir apresentar o perfil, ou um dos perfis, que apresentaremos na 

reportagem”. Vale ressaltar que, com este uso, o autor se faz presente no texto, interagindo 

diretamente com o que diz e expondo seu ponto de vista ao leitor, cabendo a este último 

aceitar ou não os bens oferecidos. 

Dever é também um auxiliar modal presente nos editoriais em análise. Nos casos a 

seguir, quando combinados com os processos principais ser, agir e enfrentar, ditam normas e 

forma de agir, direcionando o discurso, ora para indivíduos em particular, ora para o mundo. 

 

[44] 

O assassino de La Costa foi encontrado na quarta-feira e é um das 

assaltantes do posto de gasolina que fica em frente ao terreno invadido. 

Mas, como ÉPOCA afirmou na semana passada, pouco importa quem 

apertou o gatilho. Se, por um lado, a morte de La Costa simbolizou a 

violência embutida na convulsão social que o país enfrenta, por outro deve 

ser encarada como uma travessia para uma nova fase – na qual o governo 

deverá agir com mais firmeza e os movimentos sociais com mais prudência. 

(EP0903) 

 

[45] 

[...] Se, por um lado, a morte de La Costa simbolizou a violência embutida 

na convulsão social que o país enfrenta,por outro deve ser encarada como 

uma travessia para uma nova fase – na qual o governo deverá agir com 

mais firmeza e os movimentos sociais com mais prudência. 

(EP0903) 
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No primeiro evento, exemplo [44], o auxiliar modal dever, casado com o processo ser 

significa a forma como o acontecimento da morte do fotografo La Costa deve ser encarado 

pela revista, atentando-se para o lado positivo desse fato, ou seja, como forma de denúncia da 

violência social que os movimentos de luta podem causar. Ao fazer isto, o autor ordena um 

comportamento, tendo o auxiliar modal um papel de modular do discurso. 

No exemplo [45], mais um processo dever é passível de análise. Com o uso desse 

auxiliar modal o editor aponta para as providências que devem ser tomadas contra essas ações 

agressivas. Portanto, deverá impõe a forma como o governo terá de agir em relação a esses 

movimentos.  

Vale ressaltar que os dois casos são de alto grau de modulação, pois, uma vez que se 

ordena por meio do auxiliar, se está com o poder total da palavra sobre o que se fala. 

 

[46] 

Atacar as raízes dessa distorção deveria ser a prioridade dos governantes de 

todos os níveis, do presidente da República aos prefeitos. Sem que o Estado 

aprenda a fazer mais com menos recursos, sem que Brasília descubra meios 

de não onerar tanto os cidadãos e as empresas, o país continuará com uma 

economia de desempenho medíocre e vulnerável a choques. [...] 

(VE1103) 

 

No segmento [46], o auxiliar modal dever materializa no texto a opinião do autor 

acerca da economia, apontando um compromisso que deve ser priorizado pelos governantes 

para distorcer a situação tributária em que os beneficiados são aqueles que possuem mais e 

onde os menores que pagam seus impostos são desfavorecidos. Nesse segmento, ocorre uma 

modulação de inclinação que expressa a voz do autor sobre um compromisso que deveria ser 

assumido pelo governo diante das mazelas econômicas que assolam o Brasil. 

De modo geral, os auxiliares modais poder, dever e parecer funcionam como 

elementos interativos que intercambiam relações entre autor, leitor e texto, promovendo a 

marcação de quem fala com o que é falado e para quem se está falando. Além disso, os 

auxiliares mostram o grau de envolvimento do autor com o que se diz, determinando o grau 

de verdade das propostas ou proposições. Por meio desse recurso da linguagem, a metafunção 

interpessoal se realiza no texto trocando informações ou bens e serviços entre os indivíduos 

envolvidos no texto que é produto do contexto situacional. Além disso, com os auxiliares 

modais percebemos a presença do autor nas opiniões emitidas no gênero editorial, revelando 

marcas da autoria em um gênero que visa a ser neutro e impessoal.  
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3.4 Interação nas interrogações 

 

Além da marcação da pessoa gramatical e dos auxiliares modais outros recursos são 

utilizados na linguagem para promover relações interpessoais, dentre eles está a interrogação. 

Esse recurso ocorreu 33 vezes no corpus, mostrando-se como relevante para que 

verificássemos como ele atua como mecanismo interpessoal da linguagem. Nos editoriais, 

encontramos casos em que a interrogação dialoga diretamente com o leitor e casos em que ela 

é posta para dar continuidade ao que vem sendo discutido no texto, ou seja, a pergunta pode 

dialogar com o texto e/ou com o autor. Vejamos algumas interrogações presentes em nosso 

corpus.   

 

[47] 

Experimente fazer o teste: num jantar entre amigos ou numa festa, diga que 

foi assaltado recentemente. Não precisa nem contar detalhes. É como se 

você estivesse apertando um botão invisível, que faz todo mundo ao redor 

contar alguma experiência. [...]  

O que faz alguém ter disposição de falar por horas sobre um assunto 

tão ruim? Morbidez? Um pouco. Mas o fato é que a violência nos fornece 

matéria-prima suficiente para discorrer sobre os crimes que afetam a classe 

média.  

(EP0503) 

 

[48]* 

[...]O que se vê é, outra vez, a classe média pagando por algo que o Estado 

oferecia de graça. Nos anos 60 e 70, muita gente educava os filhos em 

escolas públicas. Hoje, crianças e adolescentes só vão para a rede pública 

quando não há outra saída. Até duas décadas atrás, ainda se confiava em 

hospitais estaduais e municipais – algo impensável nos dias de hoje. Pois 

bem. Se já pagamos pela educação e pela saúde, por que não pagar 

também pela segurança? É revoltante, mas trata-se de um problema sem 

solução alguma pela frente. 

 (EP0503) 

 

Iniciamos a análise das interrogações no gênero editorial com estes exemplos, visando 

demonstrar as duas formas de interação que esse recurso pode apresentar para significar e 

intercambiar relações. As duas primeiras perguntas em destaque, no exemplo [47], ocorrem 

com vistas a estabelecer um diálogo entre o autor e o texto. Afirmamos isto porque, ao 

terminar o questionamento, ele faz outro, e em seguida já emite uma resposta, cabendo ao 

leitor apenas concordar com a sua resposta textualizada. Nesse caso, as interrogações 

garantem o fluxo textual. 
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Diferentemente ocorre com a pergunta no exemplo [48] em que o autor dialoga com o 

leitor, agora, com o propósito de que este interaja verdadeiramente com o que se falou sobre 

violência, o editorialista ao expressar sua indignação com o descaso do Estado com a 

situação, realiza a pergunta “Se já pagamos pela educação e pela saúde, por que não pagar 

também pela segurança?”. Desta forma, pretende fazer o leitor parar a leitura para se perceber 

como mais um dos que sofre com o problema e, por isso, buscar uma resposta. 

Outro exemplo dessa relação que se mantém entre autor e leitor por meio da 

interrogação no gênero editorial é o que podemos ver a seguir: 

 

[49] 

[...] Também é verdade que o spread bancário – a diferença entre o que os 

bancos pagam aos depositantes e o que cobram dos devedores – é altíssimo 

e, novamente, seria desejável que fosse menor. Mas não é menos verdade 

que os bancos daqui conseguem se manter lucrativos e, para nossa sorte, não 

precisam de nenhuma ajuda de governo nenhum. Será que todos esses 

fatos não têm nenhuma relação?  

(EP0309) 

 

Na oração [49], a pergunta exige um posicionamento do leitor em relação à discussão 

que antes é apresentada sobre a economia brasileira e a comparação entre os bancos 

brasileiros e os bancos de fora do país. É necessário observar que estas perguntas também são 

uma forma de o editorialista compartilhar verdades com o leitor: quer sobre a violência, quer 

sobre o descaso governamental acerca da violência, quer sobre economia, quer sobre a 

situação bancária nacional e internacional. Desse modo, ocorre uma troca de informações por 

meio da oração interrogativa (Cf. HALLIDAY, 2004).  

Nos casos seguintes, a interrogação surge como forma de materializar o editorialista 

no texto, pois o diálogo que acontece é entre o texto e o autor e entre o autor com ele mesmo. 

Vejamos: 

 

[50] 

Outro assunto que mobilizou o país foi o anúncio de que a ministra da Casa 

Civil, Dilma Rousseff, submeteu-se à retirada de um câncer linfático e deve 

enfrentar agora a quimioterapia. A doença atingiu um nome dado como 

certo para concorrer à Presidência em 2010, quando sua candidatura pelo 

Partido dos Trabalhadores começava a decolar. Qual pode ser o efeito do 

câncer nos planos de Dilma e do PT e no futuro do Brasil? Esse é o tema 

de nossa reportagem da página 46. 

(EP0909) 
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[51] 

[...] É o Hamas o alvo da operação das Forças Armadas de Israel na Faixa 

de Gaza. O grupo vinha utilizando o território, dominado por seus 

militantes, para lançar foguetes contra alvos do outro lado da fronteira. Do 

ponto de vista estritamente militar, a operação é movida por uma causa 

razoável? Aparentemente, sim. Do ponto de vista humano, ela é 

desproporcional? Absolutamente, sim. 

(VE0109) 

 

[52] 

POR QUE É PRECISO DEBATER A LIBERAÇÃO DA MACONHA 

(EP0409) 

 

[53]* 

QUEM É DIOGO MAINARDI 
(VE0603) 

 

No exemplo [50], a pergunta é feita, não para que o leitor lhe dê uma resposta, mas 

para que possa dizer que a revista trará uma matéria que contempla a situação vivenciada pela 

ministra da Casa Civil. Assim, o diálogo e a troca de informação ficam entre autor e texto. 

Sobre a relação autor versus autor versus texto, as interrogações são feitas e respondidas no 

próprio texto pelo autor, assegurando uma verdade àquilo que esta sendo informado. 

As duas orações interrogativas ao final do exemplo [51] são feitas e, imediatamente, 

respondidas pelo autor como forma de avaliar a situação da guerra entre Israel e palestinos na 

Faixa de Gaza. Assim, essas interrogações estabelecem relação entre o autor e o texto. 

Outros dois exemplos de interação no gênero editorial e que tem o mesmo papel dos 

exemplos anteriormente analisados são os exemplos [52] e [53]. Neles, percebemos a relação 

autor versus texto, principalmente pelo fato de que: no exemplo [52], através deste 

questionamento é que gira a opinião do editorialista acerca da liberação da maconha no 

editorial e, consequentemente a apresentação de que este será um tema discutido em uma 

reportagem no interior da revista; no exemplo [53], a pergunta orienta todo o desenrolar do 

texto em que o colunista Diogo Mainardi é apresentado ao público leitor, contemplando 

características profissionais e particularidades de sua vida pessoal. Nesse sentido, o conteúdo 

de ambos os editoriais está atrelado às perguntas-chave evocadas no título. 

Além disso, como dissemos na base teórica, as interrogações podem ser percebidas 

pelo ponto de interrogação e pelos pronomes interrogativos que compõem a proposição, 

entretanto, há casos de exceção em que um ou outro elemento pode não constar na oração. 

Sendo assim, a forma de identificação está na entonação (Cf. HALLIDAY, 2004). Nesse 
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sentido, percebemos as orações interrogativas em [50] e [51] pela entonação que emitimos ao 

pronunciá-las. 

Constatamos, portanto, que as interrogações, no gênero editorial, são utilizadas com o 

fim de intercambiar informações aproximando o leitor socialmente do texto, ocorrendo o 

contrário quando o diálogo se fixa entre o autor e o texto. Portanto, a impessoalidade e 

neutralidade que são comuns ao gênero editorial abrandam-se pelo emprego das interrogações 

que, quando não estão marcando a presença do autor no editorial, estão marcando a presença 

de um diálogo, podendo essa pergunta ser ou não respondida pelo leitor. 

Após todas as análises tecidas até o momento, está claro que mecanismos verbais 

realizam sentidos interpessoais na linguagem, porém, vimos cada uma das categoriais (sujeito, 

pronomes – pessoais, possessivos e de tratamento –, auxiliares modais e interrogações) 

exemplificadas em orações recortadas dos editoriais que constituem o corpus desta pesquisa. 

Agora, tomaremos por base um editorial e analisaremos os recursos existentes ao longo do 

texto e que desempenham a interpessoalidade, a fim de compreendermos o sentido global do 

texto. 

 

3.5 Interpessoalidade no gênero editorial 

 

O editorial a seguir é da revista Época, de abril de 2009, e recebeu o seguinte título: 

Quem mesmo vai pagar a conta?. Nele, observaremos os seguintes recursos verbais: 

pronomes possessivos, auxiliares modais e interrogações, com o objetivo de compreendermos 

a interação verbal no gênero editorial. 
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QUEM MESMO VAI PAGAR A CONTA? 
 

Nos desenhos animados, os super-heróis costumavam se reunir numa espécie de sala de 

guerra – ou era sala de justiça? – para discutir como combater os bandidos, erradicar o mal e 

salvar a humanidade da destruição. Foi mais ou menos o que aconteceu na semana passada 

em Londres. Desta vez, o comitê para salvar o mundo reuniu os 20 líderes mais importantes 

do planeta, um grupo conhecido como G20. E lá estavam eles: Barack Obama, Gordon 

Brown, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Wen Jiabao e, entre tantos 

outros, evidentemente nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Todos sorrindo, trocando abraços, 

afagos e tapinhas nas costas, como velhos colegas de faculdade que se encontram anos depois 

da formatura. Do lado de fora, é claro, o inevitável quebra-quebra, os indefectíveis protestos 

“contra tudo isso que está aí” e também uma morte fatídica.  

Obama vira então para Lula e diz: “Esse é o cara (...). Amo este homem. É o político mais 

popular da Terra”. Lula quase enrubesce, orgulhoso do papel que o Brasil finalmente parece 

ocupar naquilo que os estudiosos convencionaram chamar de “concerto das nações” – e soam 

os violinos. Na foto, Lula sorri ao lado da rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Todos assinam 

um pedaço de papel onde está escrito um texto meio cifrado. Mas lá vêm os especialistas em 

economia, sempre solícitos, prontos para traduzir, explicar, justificar: o Fundo Monetário 

Internacional vai receber mais US$ 1,1 trilhão – mais 1 trilhão! –, parece que os paraísos 

fiscais serão extintos, o protecionismo será combatido, vai acabar a farra dos bancos com 

instrumentos financeiros exóticos e os governos vão finalmente investir pesado para enfrentar 

o desemprego. Sim, agora vai. Nossos super-heróis salvaram o mundo de novo – e as Bolsas 

sobem eufóricas. É a glória, a consagração, o nirvana.  

Pausa para reflexão.  

Está bem, minha gente. Pode até ser que tudo não tenha passado de um bacanal contábil 

promovido por “esses banqueiros brancos, de olhos azuis”. Pode até ser que, agora, tudo 

esteja resolvido. É tão fácil, não? Pode até ser que esses caras tenham esses trilhões e trilhões 

– eles não são super-heróis, não são “os caras”? Mas vem cá... Quem é mesmo que tem conta 

nos paraísos fiscais? Quem foi mesmo que deixou de pagar Imposto de Renda? Quem, quem 

foi mesmo que alimentou a farra bancária, regada a juros irrisórios, com liberdade para 

enrolar, cheirar e injetar papéis tóxicos e derivativos sem camisinha na economia? Ah, sim, e 

quem mesmo vai pagar a conta?  

 

Fonte: Revista Época, abril de 2009. 

 

O editorial em evidência manifesta uma opinião bastante crítica com relação à reunião 

do comitê para salvar o mundo que reuniu os vinte líderes mais importantes do planeta. A 

crítica residiu na informação sobre o Fundo Monetário Internacional que iria receber mais 1 

trilhão de dólares para combater a crise mundial e no fato de que isso não impediu que as 

Bolsas subissem eufóricas.  

Neste editorial, como em outros já apresentados, recursos verbais são utilizados para 

promover interação entre os usuários da linguagem. Um dos recursos usados neste editorial é 

o pronome possessivo que inclui o leitor na situação comunicativa. Vejamos: 
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[54] 

Nos desenhos animados, os super-heróis costumavam se reunir numa 

espécie de sala de guerra – ou era sala de justiça? – para discutir como 

combater os bandidos, erradicar o mal e salvar a humanidade da destruição. 

[...] E lá estavam eles: Barack Obama, Gordon Brown, Angela Merkel, 

Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Wen Jiabao e, entre tantos outros, 

evidentemente nosso Luiz Inácio Lula da Silva.  

(EP0709) 

 

[55] 

Mas lá vêm os especialistas em economia, sempre solícitos, prontos para 

traduzir, explicar, justificar: o Fundo Monetário Internacional vai receber 

mais US$ 1,1 trilhão – mais 1 trilhão! –, parece que os paraísos fiscais serão 

extintos, o protecionismo será combatido, vai acabar a farra dos bancos com 

instrumentos financeiros exóticos e os governos vão finalmente investir 

pesado para enfrentar o desemprego. Sim, agora vai. Nossos super-heróis 

salvaram o mundo de novo – e as Bolsas sobem eufóricas. É a glória, a 

consagração, o nirvana. 

(EP0709) 

 

Os dois pronomes em destaque nos exemplos [54] e [55] incluem o leitor na opinião 

emitida pelo editorialista, isto revela que a informação divulgada interessa ao leitor e que ele 

também compartilha do que é dito. Nesse sentido, ocorre uma aproximação entre os 

interlocutores da situação comunicativa. É visível nos dois casos o tom de ironia explicitado 

pelo uso dos pronomes. No caso [54], essa ironia se dá pela analogia tecida entre Lula e 

super-herói como salvadores da humanidade. No segundo caso, oração [55], também por meio 

dessa comparação entre os líderes do planeta terra e os super-heróis, notamos que o uso do 

pronome nossos transmite ironia, o que implica em uma concepção geral, ou seja, todos os 

interlocutores compactuam com o ato de ironizar no texto sobre o salvamento mundial diante 

da crise vivenciada pelo fundo monetário internacional. Além disso, a construção seguinte 

dessa oração evidencia melhor essa ironia – “É a glória, a consagração, o nirvana”. 

O texto também apresenta o auxiliar modal parecer e o auxiliar modal poder, 

conforme podemos ver nos exemplos a seguir: 

 

[56] 

Obama vira então para Lula e diz: “Esse é o cara (...). Amo este homem. É o 

político mais popular da Terra”. Lula quase enrubesce, orgulhoso do papel 

que o Brasil finalmente parece ocupar naquilo que os estudiosos 

convencionaram chamar de “concerto das nações” – e soam os violinos. [...] 

(EP0709) 
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[57] 

Está bem, minha gente. Pode até ser que tudo não tenha passado de um 

bacanal contábil promovido por “esses banqueiros brancos, de olhos azuis”. 

Pode até ser que, agora, tudo esteja resolvido. É tão fácil, não? Pode até ser 

que esses caras tenham esses trilhões e trilhões – eles não são super-heróis, 

não são “os caras”? Mas vem cá... Quem é mesmo que tem conta nos 

paraísos fiscais? [...] 

 (EP0709) 

 

No exemplo [56], a opinião do autor acerca da situação de Lula após o comentário 

feito por Barack Obama, revela um efeito de dúvida pela utilização do auxiliar parecer. 

Conforme diz o texto, o Brasil está no grupo dos que buscam concertar as nações, entretanto, 

como o uso do parece persiste uma dúvida se ele continuará nessa posição. Com este 

emprego, a autor atenua o seu posicionamento no texto, marcando a autoria do que é dito. 

No recorte [57], temos a presença do processo poder em três momentos. Nos três 

casos, o auxiliar modal em destaque desvela a presença do autor que dialoga com as 

informações apresentadas sobre a economia, despertando incerteza na proposição. Esse modo 

de utilização, bem como do verbo parecer, são utilizados pelo autor para amenizar o 

compromisso e a responsabilidade dele com aquilo que é veiculado, apresentando graus 

diferentes de modalização. No primeiro caso em que o modal parecer ocorre, temos um grau 

baixo de modalização, uma vez que se gera uma dúvida por parte do autor acerca da 

informação transmitida. O segundo caso, no qual o processo poder é utilizado, temos um grau 

médio de modalização, haja vista refletir a incerteza do autor por meio de orações 

interrogativas. 

Até o momento, vemos que os pronomes possessivos e os auxiliares modais estão 

intercambiando informações entre os interlocutores no texto, porém, outro recurso pode ser 

percebido no editorial ora analisado: as interrogações. Mecanismo que observamos a seguir: 

 

[58] 

QUEM MESMO VAI PAGAR A CONTA? 

(EP0709) 

 

[59] 

Nos desenhos animados, os super-heróis costumavam se reunir numa 

espécie de sala de guerra – ou era sala de justiça? – para discutir como 

combater os bandidos, erradicar o mal e salvar a humanidade da destruição. 

Foi mais ou menos o que aconteceu na semana passada em Londres.  

(EP0709) 
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[60] 

Está bem, minha gente. Pode até ser que tudo não tenha passado de um 

bacanal contábil promovido por “esses banqueiros brancos, de olhos azuis”. 

Pode até ser que, agora, tudo esteja resolvido. É tão fácil, não? Pode até 

ser que esses caras tenham esses trilhões e trilhões – eles não são super-

heróis, não são “os caras”? Mas vem cá... Quem é mesmo que tem conta 

nos paraísos fiscais? Quem foi mesmo que deixou de pagar Imposto de 

Renda? Quem, quem foi mesmo que alimentou a farra bancária, regada 

a juros irrisórios, com liberdade para enrolar, cheirar e injetar papéis 

tóxicos e derivativos sem camisinha na economia? Ah, sim, e quem 

mesmo vai pagar a conta?  
(EP0709) 

 

Sabemos que a interrogação realiza interação entre autor e texto e, também, entre 

autor, texto e leitor. A primeira pergunta que temos neste editorial, exemplo [58], se encontra 

no título e ela tem por função introduzir a temática do texto e inquietar o leitor para o que será 

dito no texto. Desse modo, ela articula os três elementos que compõem o discurso: autor, 

texto e leitor. 

No exemplo [59], a pergunta é totalmente direcionada ao leitor, uma vez que visa a 

ativar a memória deste sobre informações que são de conhecimento geral, pois, subtende-se 

que todos saibam que a sala em que os super-heróis se reúnem para traçar estratégias de 

combate ao mal é a sala de justiça, porém, o propósito do autor não era falar de desenho 

animado, mas do grupo que se reuniu em Londres para discutir a crise econômica e se utilizou 

da pergunta para introduzir o leitor no assunto e estabelecer um paralelo entre as duas 

situações: super-heróis que salvam o mundo do mal e super-heróis que salvam o mundo da 

crise econômica. Além disso, a forma irônica como é feita a pergunta remete a um tom menos 

formal da situação e, consequentemente, o leitor se aproxima da informação veiculada no 

texto, respondendo-a. 

Ao fim do editorial, um arsenal de perguntas são elaboradas com base no que vem 

sendo informado no texto, ou seja, sobre a reunião e os benefícios que foram adquiridos com 

o G20. Então, as interrogações no exemplo [60] são direcionadas ao leitor como forma deste 

leitor avaliar se as decisões sobre a economia foram para beneficiá-lo, ou se elas beneficiam 

mais aqueles que estão no poder. Assim, as perguntas têm o papel de inquietar o leitor e o 

fazer participar da discussão sobre economia que é de interesse não somente dos líderes 

nacionais que participaram do G20, mas de todo o planeta. 

A linguagem verbal, como vimos nos exemplos retirados do editorial Quem mesmo vai 

pagar a conta, é constantemente usada para manter relações entre o autor, o texto e o leitor 
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em um movimento circundante. Tal envolvimento revela a informalidade, pessoalidade e 

obstrução da ideia de neutralidade e impessoalidade características do gênero editorial, 

revelando a dinamicidade inerente à linguagem verbal. 

 

3.6 Síntese do capítulo  

 

Com base na metafunção interpessoal, percebemos que, no gênero editorial, os 

recursos linguísticos são usados para diminuir o grau de formalidade na linguagem, atenuando 

a distância social e estabelecendo contato entre os participantes da interação. Assim, a pessoa 

do discurso é marcada no texto, compartilhando informações ou discutindo-as, tornando o 

editorial um espaço da interpessoalidade. Isto comprova os postulados de Halliday (2004) e 

seus seguidores que afirmam que a interpessoalidade se dá pela troca de papéis sociais 

desempenhados pelos falantes de uma língua, trocando (informações e bens e serviços) e 

mantendo relações entre eles.  

A expressão da opinião marcada na voz do autor e as escolhas que ele usa do seu 

repertório léxico-gramatical para construir a opinião revelam a pessoalidade e diminuem o 

caráter neutro e impessoal que são marcas registradas desse gênero. 

Em síntese, é através do uso de recursos como marcas desveladoras da pessoa 

gramatical e do sujeito, dos auxiliares modais e das interrogações, dentre outros que fazem 

parte da léxico-gramática de uma língua, que estabelecemos as escolhas adequadas a cada 

situação e fazemos os textos realizar sentidos, trocando informações e estabelecendo diálogos 

entre os participantes dessa ação social, que é o editorial, em seu espaço de circulação. 
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CAPÍTULO 4 

MECANISMOS VISUAIS DE INTERAÇÃO NO GÊNERO 

EDITORIAL 

 

 

 

 

Entendendo que as imagens constroem sentidos e estabelecem interação por meio de 

recursos específicos, tomamos por base a teoria da GV para, neste capítulo, realizar o estudo 

das imagens que constituem os editoriais, seguindo as categorias propostas por Kress & van 

Leeuwen (2006), para o trato das relações interativas que uma imagem pode realizar. As 

imagens, aqui analisadas, foram selecionadas conforme a ação que elas apresentam com 

maior ênfase, haja vista poderem desempenhar mais de um papel na composição textual. 

Desse modo, de acordo com as categorias de análise, elas poderão repetir-se para que 

possamos observar com mais atenção o modo como cada recurso realiza sentidos interativos. 

Os recursos analisados serão: contato (demanda e oferta); distância social (plano fechado, 

plano médio e plano aberto); perspectiva ou ponto de vista (ângulo frontal, ângulo oblíquo e 

ângulo vertical); e, por último, a modalidade ou valor de verdade (modalidade naturalística, 

modalidade sensorial, modalidade cientifica ou tecnológica e modalidade abstrata). Pautando-

se nessas categorias, este capítulo está dividido nos seguintes tópicos: (i) contato; (ii) 

distância social; (iii) perspectiva ou ponto de vista; (iv) modalidade; (v) interatividade no 

gênero editorial; e (vi) síntese do capítulo. 

As análises que serão vistas a seguir foram feitas em 21 editoriais, mas, antes de cada 

tópico, apresentaremos dados gerais de acordo com a categoria em vigência. Esses dados 

gerais dizem respeito às 60 imagens contidas nos quarenta e oito editoriais. 

 

4.1 Contato 

 

Por meio do recurso contato, percebemos como os participantes de uma determinada 

imagem estabelecem interação com seus espectadores: quando, pela linha ocular, percebemos 
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onde termina o foco da visão do participante representado, ou imaginamos a quem se destina 

o olhar, temos a demanda; quando não se consegue determinar em que ou para qual direção o 

olhar está direcionado, temos o contato de oferta. 

No gênero editorial, a interação acontece tanto no uso das imagens como nos usos 

linguísticos, conforme atesta a análise do capítulo precedente. As imagens, através dos 

participantes representados, podem dialogar entre si e com o leitor. Observemos, então, como 

ocorre o contato nas imagens dos editoriais, tomando como referência o gráfico a seguir: 

 

23

37

CONTATO

Demanda

Oferta

 
Gráfico 4 – Formas de contato no gênero editorial 

 

Após observarmos cada imagem contida nos quarenta e oito editoriais, identificamos a 

presença dos dois recursos que promovem o estabelecimento de contato entre os participantes 

representados (PR) com os participantes interativos (PI). A demanda, contato que busca agir 

sobre o PI por meio do olhar do PR ocorreu em menor frequência nos editoriais, ou seja, das 

60 imagens, 23 realizam o contato de demanda. A oferta, contato que implica em um 

distanciamento entre os participantes ocorreu com uma frequência maior nas imagens 

analisadas. Das 60 imagens, 37 realizam o contato por meio da oferta, significando que não há 

relação entre os PR e PI, ficando os PR como objeto de contemplação, informação e 

impessoalidade.   

Na figura 18a (recorte da figura 18)
43

 a seguir, presente no editorial Pela porta 

estreita, da revista Veja, o PR (Mônica Weinberg – repórter da revista) estabelece um contato 

visual direto com o leitor, convidando-o a ler a matéria acerca do desemprego e a entrada ou 

manutenção de profissionais no mercado de trabalho. Este convite se dá pela forma com a 

repórter encara o leitor, haja vista ser ela uma das integrantes do grupo de 14 profissionais da 

revista que foram selecionados para a tarefa de elaborar essa reportagem. 

                                                 
43

 Como forma de situar o leitor quanto às imagens analisadas, trazemos a figura do editorial do qual a imagem 

foi recortada. 
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Figura 18 – Editorial VE0503 

Fonte: Veja, junho de 2003. 

 
Figura 18a: Contato – demanda 

Fonte: Editorial VE0503. 

 

 Na figura 19a retirada do editorial Entre o amor e a guerra, o artista plástico Romero 

Britto aparece ao lado de uma de suas telas e sua forma de olhar para o leitor é percebida 

como forma de apresentar a sua arte. Além disso, o artista tem em sua face um sorriso que 

expressa afinidade com os PI. 

 

 
Figura 19 – Editorial EP0109 

Fonte: Época, janeiro de 2009. 

 

 
Figura 19a – Contato – demanda 

Fonte: Editorial EP0109. 

 

Sendo assim, nas duas imagens temos um contato de demanda, ou seja, os PR 

realizam uma ação sobre os PI demonstrando afinidade com os espectadores quer sejam eles 

os leitores e interessados pelo mercado de trabalho, quer sejam eles interessados pelo mundo 

das artes e/ou pelo amor, temáticas abordadas, respectivamente, nos dois editoriais onde as 

imagens se manifestam. 

Quanto à oferta (ver figura 20a), isso ocorre quando o PR não direciona o olhar para o 

leitor. No caso abaixo, a cantora Vanessa Camargo é representada em uma foto-imagem que 
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aparece no editorial Insegurança para todos. Nela, a cantora não exerce nenhuma ação 

direcionada ao leitor, por isso ela passa a ser vista como objeto de contemplação, 

demonstrando o seu medo quanto a violência. Essa interpretação se dá pela linha do olhar da 

PR que não encara o leitor/observador, mas direciona-o para a marca de tiro que aparece no 

vidro de seu carro. 

 

 
Figura 20 – Editorial EP0503 

Fonte: Época, junho de 2003. 

 

 
Figura 20a: Contato – oferta 

Fonte: Editorial EP0503. 

 

O caso a seguir, figura 21a, desenvolve a mesma significação antes interpretada, uma 

vez que na imagem de Fonteles (PR) ele não direciona o olhar para o leitor, estabelecendo um 

contato de oferta, onde os PI podem inferir que essa forma de contato dá-se pelo fato de que a 

posição de Fonteles é díspar das demais opiniões sociais acerca da ocupação de propriedades 

privadas, temática discutida no editorial Fonteles e as invasões (figura 21). 

 

 
Figura 21 – Editorial EP1003 

Fonte: Época, agosto de 2003. 

 
Figura 21a – Contato – oferta 

Fonte: Editorial EP1003. 
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Os dois exemplos anteriores foram retirados de editoriais da Revista Época, porém, 

tanto nesta revista quanto na Revista Veja esse recurso é o mais presente, ratificando, 

portanto, os dados apresentados no gráfico 1.  

Vejamos, então, a figura 22a recortada da figura 22 – editorial A República e o pacto. 

Nela, temos a presença de quatro políticos brasileiros que aparecem representando a ação de 

assinatura do pacto que visa a fazer funcionar melhor a Justiça no país, dando “prioridade à 

tramitação no Congresso de projetos destinados a conter o abuso de ser autoridade e a falta de 

critérios com que se aciona a espionagem oficial”. O contato de oferta estabelecido pela 

imagem se dá através do olhar dos PR que se interconectam somente no interior da imagem, 

deixando o leitor fora do contexto retratado. Nesse segmento, os PR demonstram indiferença 

para com os PI e, demonstram também, que o acordo que está sendo assinado é de 

responsabilidade dos indivíduos representados, ou seja, o Presidente Lula, Gilmar Mendes do 

Supremo Tribunal Federal, José Sarney do Senado e Michel Temer da Câmara dos 

Deputados. 

 

 
Figura 22 – Editorial VE0809 

Fonte: Veja, abril de 2009. 

 
Figura 22a – Contato – oferta 

Fonte: Editorial VE0809. 

 

Como verificamos, os participantes representados nas imagens que estabelecem 

relações interativas com os leitores aproximando-se (demanda), ou afastando-se (oferta), são 

seres humanos que através do olhar e de expressões faciais provocam efeitos de sentidos. 

Porém, não são apenas os seres humanos retratados que realizam interação por meio do 

contato ocular com os PI. Objetos e outras formas de expressão podem aparecer em um texto 

e estabelecer contato com os PI; isso se chama personificação. Observemos a figura 23a a 

seguir: 
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Figura 23 – Editorial VE0509 

Fonte: Veja, março de 2009. 

 
Figura 23a – Personificação 

Fonte: Editorial VE0509. 

 

O número dez personificado no editorial Otimismo contra a crise é usado pelo 

editorialista para informar aos leitores da crise econômica mundial e da economia brasileira 

diante essa crise. Na edição em que este editorial foi publicado, a capa retrata a crise 

econômica e uma de suas matérias é, também, sobre essa temática. Nessa matéria, são 

apresentados dez motivos para que os brasileiros sejam otimistas diante da crise que envolve 

leitores da revista porque fazem parte desse contexto no qual o Brasil economicamente está 

inserido. O sorriso que se manifesta no número zero da imagem, formando o que diante da 

tecnologia digital chamaríamos de emoticon (signo icônico responsável por transmitir 

emoções) revela que não devemos nos abater e, sim, encarar com perseverança esse período. 

Tomando o número em sua completude, percebemos também que a imagem transmite o 

sentido de otimismo por não haver apenas um, mas dez motivos para o leitor se tornar 

otimista perante esta turbulência econômica. Vale ressaltar que o contato nessa imagem é de 

demanda, envolvendo o participante personificado e os observadores. 

Sob essa ótica, ratificamos as interpretações feitas de que é por meio do contato que os 

participantes (representados e interativos) demonstram o grau de envolvimento que eles 

mantêm entre si, podendo aproximar-se ou afastar-se com base nas estratégias de conexão ou 

desconexão que o olhar dos PR mantém ou não com o leitor de um texto imagético. Dessa 

forma, esses sentidos que apontamos acerca dos contatos de demanda e de oferta funcionam, 

respectivamente nas imagens dos editoriais, com o propósito de envolver, convidando os 

participantes interativos a participarem da situação representada pelo olhar direcionado a eles, 

ou a afastar-se da situação pela forma como a imagem fica alheia ao PI, passando a ser apenas 

objeto de contemplação e não como algo que desempenha uma relação de interação com o 

produtor ou observador da imagem.  
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Além do contato que mantém relações interativas, devemos observar a distância social 

que as imagens contidas no gênero editorial podem emanar, corroborando para aproximar ou 

afastar os participantes do texto visual. 

 

4.2 Distância social 

 

Além de estabelecerem envolvimento, imagens realizam o papel de determinar a 

distância social entre os participantes. Esse distanciamento se dá pela dimensão do plano na 

imagem. Sendo assim, a distância social pode ir de um grau mínimo – por meio de um plano 

fechado –, até a distância máxima – por meio do plano aberto. Vejamos como este recurso se 

apresenta nas imagens dos editoriais, observando o gráfico a seguir: 

 

11

26
23

DISTÂNCIA SOCIAL

Plano

Fechado

Plano Médio

Plano Aberto

 
Gráfico 5 – Formas de distância social no gênero editorial 

 

O gráfico 5 mostra como se dá a distância social nas imagens dos editoriais, tendo, no 

plano médio a distância social mais recorrente com 26 ocorrências nas 60 imagens. Em 

seguida, o plano aberto é percebido em 23 editoriais e, por último, o plano fechado que foi 

verificado em 11 imagens. Nesse sentido, podemos afirmar que as imagens contidas no 

gênero editorial tendem a estabelecer relações de afastamento entre os participantes, uma vez 

que o plano médio distancia em parte PR e PI e o plano aberto distancia totalmente os PR dos 

PI. Agora, vejamos nas imagens dos editoriais as relações mantidas entre os participantes por 

meio da distância social e os planos de enquadramento. 

Como dissemos, dentre as formas de materializar a distância social entre os 

participantes na composição imagética a mais comum, percebida em nossas interpretações, é 

o plano médio em que as imagens dos PR são capturadas da cabeça ao joelho. Esse recurso é 

o responsável por determinar uma distância social média entre os participantes, ou seja, o 
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leitor/espectador da imagem pode até conhecer os PR, mas o grau de intimidade entre eles é 

mínimo. 

As figuras 24a e 25a, respectivas aos editoriais O ranking de VEJA (figura 24) e 

Profissão: repórter (figura 25), mostram os profissionais da Revista Veja em plano médio. 

Isso se dá pelo fato de que a revista visa a fazer com que os leitores conheçam ou reconheçam 

estes profissionais, posto que, de acordo com a vivência do leitor com as reportagens, vez por 

outra, estes se depararem com imagens dos repórteres no interior da revista e ao trazê-los para 

o editorial o autor os apresenta de acordo com as matérias que eles realizaram para a edição, 

situando os leitores quanto aos PR. Nesse sentido, os PR e PI não são íntimos, mas os PR são 

reconhecidos ou passam a ser conhecidos pelos PI. Isso torna o nível de distanciamento social 

nem mínimo e nem máximo, e sim, um entremeio dos dois para construir os sentidos 

desejados pelo editorialista. 

 

 
Figura 24 – Editorial VE0903 

Fonte: Veja, agosto de 2003. 

 

 
Figura 24a – Plano médio 

Fonte: Editorial VE0903. 

 

 
Figura 25 – Editorial VE0909 

Fonte: Veja, maio de 2009. 

 
Figura 25a – Plano médio 

fonte: editorial VE0909. 
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Desse modo, quando o enquadramento da imagem se dá em um plano médio, os PR e 

PI não são íntimos, mas os PR são conhecidos/reconhecidos pelos PI. Este plano de 

enquadramento torna a distância social intermediária, isto é, os PI conhecem ou reconhecem 

os PR pela experiência que tem como leitor da revista, ou pela apresentação que o editorialista 

faz dos repórteres, entretanto, os PI não têm nenhum contato mais pessoal com eles, a não ser 

pelo que é representado na imagem. Portanto, essa é a função do plano médio em uma 

imagem: realizar uma interação de nível intermediário em que os PR são conhecidos, mas não 

estabelecem grau nenhum de intimidade com os PI. 

O plano aberto é responsável por determinar um nível máximo de afastamento social 

entre os participantes. Desse modo, o PR é visto como desconhecido ou em um status 

diferente do PI. No exemplo que se segue, retirado do editorial O dia em que o governo sumiu 

– figura 26 –, retrata com fidedignidade a significação exposta anteriormente no concernente 

ao plano aberto.  

Na figura 26a, visualizamos uma mesa com os representantes políticos que formam o 

governo do Brasil. O contexto desse editorial está diretamente ligado a questões políticas e 

econômicas brasileiras no que diz respeito à administração pública, apontando para a 

responsabilidade dos representantes políticos quando se trata de ações que possam vir a 

prejudicar o país, no caso, o Brasil. A imagem, portanto, é apresentada em plano aberto para 

representar a distância social que os PR revelam em relação aos PI (leitores, brasileiros, etc.), 

uma vez que os representantes políticos estão socialmente em uma escala social superior aos 

demais componentes das camadas sociais, tendo eles o poder de delegar ordens e instaurar 

condições de controle social na administração de um país, cabendo aos PI acatar as decisões 

por eles tomadas. Nesse sentido, percebemos, nitidamente, pelo enquadramento da imagem o 

afastamento social que figura entre os participantes do arranjo visual. 
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Figura 26 – Editorial VE0309 

Fonte: Veja, fevereiro de 2009. 

 
Figura 26a – Plano aberto 

Fonte: Editorial VE0309. 

 

Após falarmos de plano aberto nas imagens contidas no gênero editorial, alertamos 

para a evidência de que em um gênero como este podemos encontrar mais de uma imagem e 

que cada uma delas pode apresentar um plano diferente, revelando, significados particulares 

quanto à distância social. Um caso dessa manifestação de planos diversos pode ser visto no 

exemplo a seguir, pois no editorial Profissionais premiados, da revista Época (figura 27), há 

dois tipos de distância social, determinadas pelos planos aberto e fechado. 

Apresentado em um plano aberto (figura 27a), observamos o repórter de Época, 

Ricardo Mendonça, recebendo o prêmio Ayrton Senna pela categoria revista. Essa forma de 

capturar a imagem, ou seja, de corpo inteiro, coloca os PR em uma relação de extrema 

distância social em relação aos demais participantes, ou seja, o repórter por seu status 

aparenta afastamento dos outros indivíduos envoltos na interação. O primeiro afastamento dá-

se em relação aos colegas de profissão (figura 27b) que, embora também sejam profissionais 

premiados, não ganharam o mesmo prêmio, ou melhor, não o ganharam na atual edição da 

premiação. O segundo acontece em relação aos PI que pelo ângulo aberto revela mínima 

intimidade entre os participantes, isto é, os observadores não conhecem e não mantém 

nenhum vínculo pessoal com o PR. 
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Figura 27 – Editorial EP0103 

Fonte: Época, abril de 2003. 

 

 
Figura 27a – Plano aberto 

Fonte: Editorial EP0103. 

 

Na figura 27b, disposta em plano fechado (da cabeça ao ombro), os participantes são 

apresentados em um grau máximo de intimidade, isso acarreta uma diminuição da distância 

social entre os PR e os PI. No caso, ocorre esta diminuição pelo enquadramento em que as 

imagens foram capturadas e as expressões faciais que os PR desempenham na imagem. Para 

entendermos esta interpretação basta que observemos os olhares dos PR e os sorrisos que são 

direcionados ao observador. Além disso, como são apresentados no texto verbal, estes 

personagens fotografados e que aparecem em um plano fechado, os PR são repórteres que já 

foram premiados e que trabalham na revista e em suas sucursais, fazendo com o leitor passe a 

conhecê-los e mantendo, assim, uma relação mais próxima entre PR e PI.  

 

 
Figura 27b – Plano fechado 

Fonte: Editorial EP0103.  
 

As imagens 27a e 27b são responsáveis por sintetizar a significação do editorial, haja 

vista que o texto fala sobre cada um destes profissionais e dos prêmios que eles receberam 

pelos seus trabalhos. Assim, mantendo relação com a ordem textual e com a importância do 

referido prêmio para o profissional, o repórter premiado é apresentado em um plano aberto e 

na parte superior do editorial, instaurando uma relação de poder deste participante em relação 
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aos demais participantes (representados e interativos), enquanto que os demais repórteres são 

colocados em um status inferior ao repórter premiado e aparecem em uma relação social 

estreita com os PI, justamente pela forma como a imagem foi capturada, ou seja, plano 

fechado. 

Como vimos, o plano fechado é responsável por aproximar os participantes de uma 

imagem. Essa relação de aproximação pode, também, ser percebido nos editoriais da revista 

Época pela revelação do editorialista. Os editoriais desta revista contêm, frequentemente, a 

foto do editorialista, conforme figura 28a. Esse recurso utilizado nos editoriais de Época, em 

um plano fechado, aproxima o leitor daquele que produz o gênero. Dessa forma, o leitor passa 

a dar mais credibilidade às informações e opiniões tecidas no editorial, haja vista a imagem do 

editor ser mostrada, marcando o comprometimento deste para com o que está sendo opinado 

ou apresentado pela revista. 

 

 
Figura 28 – Editorial EP1009 

Fonte: Época, maio de 2009. 

 

 
Figura 28a – Fotografia do editor 

Fonte: Editorial EP1009. 

 

Diante das análises tecidas sobre a distância social que as imagens promovem entre os 

PR e PI no gênero editorial, podemos afirmar que, de acordo com a intenção do autor, quer 

seja ela consciente ou não, sentidos são veiculados e podem estabelecer relações sociais de 

aproximação, como é o caso do plano fechado, ou de afastamento social, como é o caso do 

plano aberto. O plano médio permeia as significações que os demais planos denotam, isto é, a 

relação social que é estabelecida nas imagens do gênero editorial revela o conhecimento 

parcial dos PI com relação aos PR sem que haja uma intimidade entre ambos. Ressaltamos 

que a distância social revela, também, o caráter pessoal ou impessoal da interação social 

mantida entre os participantes da imagem. 
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4.3 Perspectiva ou ponto de vista 

 

Os ângulos em que as imagens são capturadas revelam o grau de envolvimento entre 

os participantes da imagem. No gráfico abaixo podemos observar a forma como as imagens 

dos editoriais foram capturadas. 
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Gráfico 6 – A perspectiva no gênero editorial 

 

Ao interpretarmos esse gráfico, podemos afirmar que no gênero editorial o maior 

índice de envolvimento dá-se pelo ângulo frontal. Das 60 imagens, 26 apresentam o ângulo 

frontal, o que implica em um envolvimento de proximidade entre os participantes das imagens 

e que, discursivamente, entendemos como sendo um recurso para estreitar as relações que são 

mantidas pela imagem com os leitores do gênero. 

Os 16 editoriais que apresentam imagens em ângulo oblíquo atuam em contraposição 

ao que afirmamos anteriormente quanto ao ângulo frontal. Nesse caso, as imagens revelam a 

impessoalidade que é comum a esse gênero e não há envolvimento entre PR e PI como se 

aquele mundo que está retratado não pertencesse aos participantes interativos. 

O poder que é verificado pelo ângulo vertical e suas três variações de focalização da 

imagem revelam que nos editoriais analisados a relação de poder é maior no que se refere ao 

PI, haja vista 9 editoriais apresentarem o ângulo vertical alto em que o PI pode inferir 

significações sobre o que está sendo visto. A segunda maior ocorrência quanto a essa 

angulação diz respeito ao ângulo vertical de nível ocular que estabelece um nível de igualdade 

entre os participantes, o que se pode observar em 5 imagens. Por último, o ângulo vertical 

baixo que ocorre em 4 imagens e que significa uma relação de poder do PR sobre a situação e 

os PI. Vale mencionar que por meio do ângulo vertical notamos que, nos editoriais em 

análise, as imagens visam a interagir com os PI estabelecendo um envolvimento, 
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principalmente quando falamos sobre o poder dos PI sobre os PR e pelo poder de igualdade 

que, respectivamente, são gerados pelo ângulo vertical alto e pelo ângulo vertical de nível 

ocular.  

De acordo com as 60 imagens contidas nos 48 editoriais, afirmamos que elas são, em 

sua maioria, reveladoras de um envolvimento proximal entre os participantes do arranjo 

visual. Com base nessa afirmação, observemos duas imagens que se apresentam em ângulo 

frontal (23b e 29a) e que por meio da atitude que os PR desempenham em relação aos PI, 

nota-se uma aproximação entre ambos. A imagem da página da revista Veja em que aparece o 

rei do futebol, Pelé, presente no editorial Otimismo contra a crise, estabelece uma relação 

amistosa com os espectadores, convidando-os, pelo gesto de sua mão e pelo sorriso, a lerem a 

entrevista que foi feita com ele e que está apresentada no editorial, como parte da edição da 

revista. 

 

 
Figura 23b – Ângulo frontal 

Fonte: Editorial VE0509. 

 

A figura 29a na qual o presidente Barack Obama está representado apontando para os 

espectadores demonstra envolvimento em grau máximo com os PI. Esta ação que o 

participante exerce é como se ele estivesse diante do eleitor, já que o editorial Quando a razão 

é desrazão foi publicado no período da campanha eleitoral dos Estados Unidos (EUA) e, 

sendo assim, ele é representado como se estivesse falando sobre a guerra entre Israel e a Faixa 

de Gaza, tema que é abordado no editorial.  
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Figura 29 – Editorial VE0109 

Fonte: Veja, janeiro de 2009. 

 
Figura 29a – Ângulo frontal 

Fonte: Editorial VE0109. 

 

Diferentemente do que apresentamos anteriormente, a angulação pode afastar o PR 

dos demais participantes. No mesmo editorial em que o candidato à presidência dos EUA 

aparece em um ângulo de máxima interação, uma imagem (ver figura 29b) aparece com os PR 

em ângulo de extremo afastamento. Os PR, apresentados de perfil, são pessoas que estão 

diretamente envolvidos com a guerra e no retratar da imagem a linha ocular dos PR posiciona-

se obliquamente. Essa posição desconecta os PR dos PI, mostrando que o que se vê não 

parece nos pertencer, embora a discussão acerca da guerra seja de interesse mundial, todavia, 

os participantes que aparecem em primeiro plano na imagem revelam o sofrimento e 

preocupação vivenciada pelos envolvidos na situação de guerrilha. Acreditamos que, de forma 

geral, os PI são colocados como figurantes no contexto do editorial, o que é marcado pela 

desconexão dos olhares para com o leitor. 

 

 
Figura 29b – Ângulo oblíquo 

Fonte: VE0109. 
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Diante das análises tecidas, vale salientar que elas estão diretamente relacionadas com 

o texto escrito, bem como as anteriormente apresentadas e interpretadas. No caso das imagens 

29a e 29b afirmamos isso pelo fato de a imagem 29b retratar com fidelidade a guerra, o medo 

e a luta pela vida diante da guerra entre Israel e palestinos. Já a imagem 29a refere-se a uma 

das promessas feitas pelo então presidente Barack Obama, qual seja: “a abertura de um canal 

de conversação com arqui-inimigos de Israel, entre eles o Irã”. Sendo que esta promessa pode 

ser inviabilizada por intenções premeditadas de israelenses. Vemos, assim, que as imagens 

realizam estes graus de envolvimento para exprimir e corroborar com o que está dito no texto 

verbal. 

Na figura 30a, do editorial Políticos e críticos, acontece o mesmo processo da figura 

29b. Os PR – Fernando Henrique Cardoso (Ex-Presidente da República do Brasil) e Luiz 

Inácio Lula da Silva (presidente eleito pela primeira vez no ano de 2003) –, são dispostos de 

perfil como se estivessem confrontando-se, entretanto, são duas imagens distintas as quais, 

pelo ângulo em que aparecem, deixam no leitor a idéia de ausência de envolvimento, bem 

como a ideia de confronto e de posições ocupadas pelos PR e que está retratada no título do 

editorial. 

 

 
Figura 30 – Editorial EP0903 

Fonte: Época, agosto de 2003. 

 

 
Figura 30a – Ângulo oblíquo 

Fonte: Editorial EP0903. 

 

Além de não demonstrar envolvimento com os PI, percebemos claramente que, como 

participantes da composição imagética nem fazemos parte do que está retratado, embora 

sejamos sujeitos social e historicamente politizados, pois o que a imagem visa a retratar é o 

fato de os políticos em suas atribuições de partidários e das posições de poderes por eles 

ocupados possibilitarem o lançamento de críticas entre os que não estão no poder e aqueles 

que lá se encontram. 
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Observando, ainda, o ângulo das imagens, temos que considerar as relações de poder 

existentes entre os participantes que são percebidas através do ângulo vertical. Assim, 

dependendo da forma como a imagem é captada, o PR poderá exercer uma relação de poder 

ou superioridade sobre o PI e vice-versa, a partir do ângulo vertical baixo ou do ângulo 

vertical alto, respectivamente, e, ainda, colocar os poderes exercidos por estes participantes 

em um grau de equivalência, através do ângulo vertical de nível ocular. 

A respeito desse último, observemos o editorial Os bancos daqui – e os lá de fora no 

qual aparece a imagem do presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal (figura 31a). Ao 

dispor a imagem em um ângulo vertical de nível ocular, o editorialista coloca o PR na mesma 

condição dos PI, ou seja, se o editorial trata de condições financeiras relativas aos bancos 

nacionais e internacionais, o PR também é um indivíduo que pode vir a sofrer com a crise 

econômica assim com os demais brasileiros que, desagradavelmente, vivem esse momento 

histórico-social. Nesse sentido, a linha do olhar que se cria entre o PR e os observadores da 

imagem não estabelecem uma relação de superioridade, mas sim de igualdade. 

 

 
Figura 31 – Editorial EP0509 

Fonte: Época, março de 2009. 

 

 
Figura 31a – Ângulo vertical de nível ocular 

Fonte: Editorial EP0509. 

 

No editorial a seguir (figura 32), a figura 32a é apresentada em um ângulo vertical 

alto, representando como a imagem foi capturada. Essa angulação confere ao produtor e ao 

leitor do texto o poder sobre os PR, pondendo aqueles inferirem significacões sobre o que está 

representado. Verificamos esse ângulo pelos cortes realizados na imagem, uma vez que da 

margem inferior para margem superior o corte que se faz limita a visão do horizonte, onde, 

com certeza, prosseguiria a amostragem de mais cardeais. 
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Figura 32 – Editorial VE0103 

Fonte: Veja, abril de 2003. 

 

 
Figura 32a – Ângulo vertical alto 

Fonte: Editorial VE0103. 

 

O editorial intitulado De costas para a vida é literalmente ressiginificado na imagem 

que está compondo o texto e, pelo ângulo vertical alto, resulta em uma delegação de poderes 

aos PI. Desse modo, assim como linguisticamente, no título, há um julgamento, os PI podem 

julgar a conduta dos cardeais representados, principalmente se tomamos o texto do editorial 

como fundamento. Por este motivo, inferimos, como observadores que, conforme também 

aponta a legenda da foto, “Cardeais no Vaticano: quando o assunto é sexo, a Igreja Católica 

quase sempre erra”. Errar e dar as costas para a vida são julgamentos feitos textualmente, e 

que, ao observarmos a imagem, podemos comprovar e compartilhar o mesmo julgamento. 

No editorial a seguir (figura 33), temos os três tipos de angulação vertical. Vejamos: 

 

 

Figura 33 – Editorial EP0603 

Fonte: Época, junho de 2003. 
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Em 33a, o ângulo vertical baixo revela a superioridade do PR em relação aos PI. Isso 

ocorre geralmente em fotos de celebridades, pois elas são tomadas como superiores em 

relação as demais pessoas, mantendo um nível baixo de interação. Neste caso, temos a 

conhecida atriz Maitê Proença que se encontra como cronista na revista Época. Ao ser 

disposta em uma angulação vertical baixa, a PR adquire o status de superioridade em relação 

aos demais participantes almejado pelo editorial, pois, em conformidade com o texto, esta 

atriz é uma escritora de mão cheia para criação de textos, peças, dentre outras atividades que 

realiza. Nesse sentido, ocorre um afastamento social que distancia o leitor/observador do PR. 

 

 

Figura 33a – Ângulo vertical baixo 

Fonte: Editorial EP0603. 

 

 

Figura 33b – Ângulo vertical de nível ocular 

Fonte: Editorial EP0603. 

 

 
Figura 33c – Ângulo vertical alto 

Fonte: Editorial EP0603. 

 

Em 33b e 33c, as imagens são focalizadas por ângulos verticais e isto garante uma 

relação de envolvimento entre os participantes, no qual PR e PI ou têm o mesmo poder (figura 

33b), ou têm o PI interativo como dono do poder (figura 33c). No que diz respeito à figura da 

repórter Paula Pereira (figura 33b), esta está disposta no centro, indicando que a informação 
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central do editorial está relacionada à entrevista que ela realizou como Dalai Lama, daí, por 

meio do ângulo vertical de nível ocular, percebemos a manifestação de um contato social 

direto com o leitor. Além disso, como se trata da reportagem de destaque da revista, a ela é 

destinado o parágrafo introdutório do editorial. 

Na imagem das jornalistas Clara Passos, Viviana Agostinho e Flávia Pegorin, (figura 

33c), a imagem veicula uma idéia de aproximação entre os participantes, pois antes mesmo de 

estrearem na revista com a coluna Garotas Que Dizem Ni, elas já eram conhecidas do público 

pelo blog que carrega o mesmo nome da coluna. Todavia, essa relação não é de igualdade 

entre os participantes da imagem, uma vez que ela é capturada através de um ângulo vertical 

alto. Essa angulação implica em dizer que os PI podem inferir significados sobre as PR, ou 

seja, já as conhecemos, sabemos sobre o que elas discutem, e assim por diante, revelando, 

também, o interesse ou não dos observadores em conferir o que elas debatem na coluna que 

acabam de estrear em Época. 

Diante das interpretações tecidas sobre as imagens no gênero editorial, verificamos 

que cada uma delas é responsável por determinar o grau de envolvimento entre os 

participantes, estando mais aparente a idéia de um envolvimento proximal entre PR e PI, haja 

vista ser por meio de recursos como o ângulo frontal, ângulo vertical de nível ocular e ângulo 

vertical alto que encontramos a maior ocorrência nas imagens e, como dissemos, isto interfere 

no que seria a impessoalidade do gênero no tocante às representações imagéticas. Os demais 

ângulos – oblíquo e vertical baixo – podem ser entendidos como recursos de ausência de 

envolvimento entre os participantes no  entorno do genero editorial, uma vez que 

transmimtem a ideia de que o participante interativo não pertence ao mundo que esta 

representado, bem como determina o poder do PR em relação ao PI. Assim, entendemos que 

no gênero ora analisado, as relações interativas se dão na imagens para estabelecer os diversos 

graus de envolvimento que podem existir nas práticas discursivas.   

Em síntese, as análises deste tópico apresentaram três aspectos que são inerentes às 

imagens e que aproximam ou afastam os participantes envolvidos na interação visual, bem 

como aspectos que propiciam envolvimento e determina poderes a um participante em relação 

ao outro. Por conseguinte, a interação na imagem também se desvela pelo grau de 

realidade/verdade que a imagem transparece em uma composição. Observemos isto através da 

modalidade. 
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4.4 Modalidade 

 

Ao interpretarmos a modalidade nas imagens buscamos o valor de verdade sobre 

aquilo que está representado. Em um editorial, a credibilidade sobre a informação ou sobre o 

que é apresentado é essencial para que a audiência compartilhe da tese defendida, fazendo 

valer o propósito comunicativo do gênero que é opinar sobre algo com vista a persuadir o 

leitor por meio da argumentação. 

A imagem, nesse pensamento, é uma forma de materializar verdades em um texto, 

haja vista que nela observamos a manifestação de sentidos diversos e, dentre eles, os que 

configuram a imagem dentro dos graus de realidade, podendo uma imagem ir do real ao irreal. 

Ao demonstrar esses graus de realidade, a imagem amplia ou diminui a verdade do que está 

representado fazendo com que o leitor acredite ou não na composição. Diante disso, 

apresentamos o gráfico a seguir que revela os tipos de modalidade presentes nas 60 imagens 

que foram observadas no gênero editorial. 

 

59

0 1 0

MODALIDADE

Modalidade naturalística

Modalidade sensorial

Modalidade científica

Modalidade abstrata

 
Gráfico 7 – A modalidade no gênero editorial 

 

De acordo com o gráfico 7, afirmamos que no gênero editorial busca-se transmitir 

com fidedignidade a realidade/verdade do que é representado. Isso se dá pela utilização da 

modalidade naturalística, a qual foi constatada em 59 dos 60 editoriais e que ocorre em graus 

de utilização de cor, detalhamento dos ambientes retratados, entre outros. Essa busca pela 

verdade ou realidade do que é visto, também é percebida na modalidade científica que é a 

outra modalidade que foi verificada nas imagens dos editoriais e como dissemos, essa 

modalidade consiste em apresentar precisão na informação. 

As demais modalidades – sensorial e abstrata – não foram percebidas nas imagens, o 

que corrobora para a conclusão que apresentamos quanto ao fato de no gênero editorial as 
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imagens buscarem transmitir o real, o verdadeiro, haja vista que essas duas modalidades 

incidem em ultrapassar os limites do real, ou seja, a modalidade sensorial faz que a imagem 

aguce, além do sentido da visão, os demais sentidos do observador e a modalidade abstrata 

faz uso de objetos do real para criar algum grau de realidade. 

Com base nessas informações gerais, passemos a analisar os recursos existentes nas 

imagens dos editoriais, começando pela modalidade naturalística que é a mais frequente e, 

depois, a modalidade científica. 

Na figura 34a temos um exemplo de modalidade naturalista, uma vez que a saturação 

de cores e sua variedade, bem como o plano de fundo detalhado que se manifesta na 

composição da imagem transmitem a idéia de realidade. A imagem apresentada no editorial 

No gabinete com Lula (figura 34) traz o presidente Lula em sua primeira entrevista após a 

eleição dele como presidente no ano de 2003. Nela o presidente está ladeado por jornalistas da 

revista Veja que, conforme a legenda, “Da esq. à dir., Alcântara, Thaís, Petry e Oinegue: 

primeira entrevista”. Essa idéia é ainda mais clarificada textualmente quando no editorial é 

descrito o ambiente que se cria aos nossos olhos pela imagem: “O presidente recebeu os 

quatro jornalistas da revista em seu gabinete no 3° andar do Palácio do Planalto – uma sala 

ampla com três ambientes integrados. Ali ficam a mesa de reuniões e um conjunto de sofás e 

poltronas”. Desta forma, o gabinete do presidente demonstra um plano de fundo real tornando 

verdadeiro o espaço fotografado. 

 

 
Figura 34 – Editorial VE1003 

Fonte: Veja, agosto de 2003. 

  
Figura 34a – Modalidade naturalística 

Fonte: Editorial VE1003. 

 

Na figura 35a temos mais um caso de modalidade naturalística. Como podemos ver, a 

imagem apresenta uma multidão em passeata contra a reforma da previdência. No editorial 
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temos a discussão sobre as reformas no governo Lula e a figura aparece como forma de dar 

credibilidade ao que é escrito, uma vez que a reforma da previdência não foi algo bem aceito 

pela população. Desse modo, o editorial aborda a questão de o governo em seu primeiro ano 

de mandato ter titubeado ao aceitar conversar sobre o fim da aposentadoria integral dos 

servidores públicos. Essa conversa, segundo o editorial, aconteceu após o governo “sofrer 

forte pressão do funcionalismo” o que, como já foi dito, está verdadeiramente representado na 

imagem pela multidão em protesto. 

 

 
Figura 35 – Editorial EP0803 

Fonte: Época, julho de 2003. 

 
Figura 35a – Modalidade naturalística 

Fonte: Editorial EP0803. 

 

No editorial Decepção e morte em cuba, temos, na figura 36a, um exemplo de 

modalidade naturalística que apresenta um grau não muito alto de verdade, pois como 

afirmamos, o preto e branco em relação ao colorido revela um nível de irrealidade na imagem. 

Nesse caso, não podemos dizer que a imagem transparece uma realidade por não ser o quadro 

que se encontra no país no período de publicação do editorial (abril de 2003), pois a imagem 

fotografada em 1959 reflete o exposto no texto do editorial que diz: “A violência dos 

primeiros anos podia ser vista como obra de um regime que tentava abrir espaço na História – 

onde nem todas as páginas são pacíficas. A brutalidade atual é mais dolorida e vergonhosa 

porque é obra de um regime moribundo e decrépito, sem presente e sem futuro.”. Assim, o 

que se pretendeu um dia e que se retratou na figura não é o que se vigora no tempo presente, 

sendo a imagem um fundo inverídico da situação de Cuba.  
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Figura 36 – Editorial EP0203 

Fonte: Época, abril de 2003. 

 
Figura 36a – Modalidade naturalística 

Fonte: Editorial EP0203. 

 

A modalidade científica é outra forma de determinar graus de realidade de uma 

composição visual. Essa modalidade é comumente perceptível por meio de linhas que 

expressam precisão, como por exemplo, gráficos. Entretanto, a realidade na figura 37a se dá 

pela aparência microscópica do vírus da Influenza A (H1N1) – nome científico da doença 

popularmente conhecida como gripe suína –, que a imagem revela, uma vez que o assunto em 

pauta é o da gripe, um assunto que, naquele momento, aterrorizava a população mundial. 

 

 
Figura 37 – Editorial EP0909 

Fonte: Época, maio de 2009. 

 

 
Figura 37a – Modalidade científica 

Fonte: Editorial EP0909. 

 

Assim, como se trata de um vírus e só se pode vê-lo com o apoio de um instrumento 

tecnológico que emita imagens científicas, o editorialista aposta na 

representação/manifestação da verdade por meio de um recurso da ciência. A figura, sob essa 
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ótica, valida a informação veiculada e corrobora para a compreensão e/ou aceitação da 

opinião emanada do editorial. 

Como vemos, a modalidade nas imagens destes editoriais embora sejam diferentes, 

buscaram demonstrar o grau de realidade/verdade do que está sendo informado nos textos. 

Desta forma, corroboram significativamente para a construção dos sentidos interacionais, haja 

vista o comprometimento do editorialista e das imagens com a verdade, por exemplo, a figura 

37a que apresenta o vírus em imagem é acompanhada da legenda que diz: “AMEAÇA: o 

vírus da gripe suína traz um risco de pandemia global”. 

Vale ressaltar que, dos 48 editoriais que compõem o corpus desta pesquisa, nenhuma 

imagem apresenta a modalidade sensorial ou a modalidade abstrata, prevalecendo a 

modalidade naturalística nas imagens, tendo somente um, como visto na figura 37a, a 

modalidade científica. Entendemos, portanto, que, sendo o editorial um gênero que visa emitir 

uma opinião sobre fatos políticos, sociais e econômicos, ou apresentá-los como temáticas 

discutidas nas revistas, privilegia-se o uso de imagens naturais que revelam verdade na 

veiculação dos sentidos. 

Diante das análises tecidas, neste capítulo, percebemos que cada recurso tem um papel 

dentro da imagem, porém, quando feita uma análise da interatividade que a imagem 

estabelece entre PR e PI deve-se observar estes recursos como um todo, ou seja, o contato, a 

distância social, a perspectiva ou ponto de vista e a modalidade como construtos de 

significação na imagem. Sendo assim, desenvolvemos, no tópico a seguir, a análise de um 

editorial, contemplando os quatro mecanismos de interação visual, observando como cada um 

deles atua para compor os sentidos da imagem.  

 

4.5 Interatividade no gênero editorial 

 

No gênero editorial, como vimos, a imagem pode estabelecer diversos significados 

interativos: aproximação, distanciamento, envolvimento, demarcação de poderes e 

explicitação de graus de verdade do que esta sendo mostrado. Estes significados são 

promovidos por mecanismos visuais que estão sempre mantendo uma sintonia com a 

linguagem verbal.  

Com base no exposto, observemos os recursos visuais mantenedores de significados 

no editorial Lula e a moderação de maio de 2003. 
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Figura 38 – Editorial EP0303 

Fonte: Época, maio de 2003. 
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Ao observarmos este editorial, percebemos de imediato que ele é composto de mais de 

um recurso semiótico, o que pudemos observar em todos os gêneros analisados e que, 

consequentemente, revela a multimodalidade discursiva como constitutiva deste gênero. Essa 

constatação vai ao encontro dos postulados de Dionísio (2005), bem como o de Souza (2006), 

uma vez que para a primeira autora todo gênero é multimodal e para a segunda, assim como 

constatado em nosso estudo, o editorial é um gênero multimodal por comportar diversas 

semioses em sua composição.  

Diante disso, ao observarmos o editorial em destaque, percebemos a primeira relação 

de multimodalidade que é evocada, isto é, a relação entre o título e a imagem, uma vez que se 

têm duas fotografias no texto referentes ao título (Lula e a moderação). 

Além dessa primeira relação, percebemos que as imagens são reflexos da opinião 

emitida pelo editorial, uma vez que no curso do texto se trata de dois momentos do então 

presidente. Um desses momentos é o de sua luta como líder sindical, em 1981, retratada na 

figura 38a. O outro momento apresentado no editorial refere-se ao presidente em seu estado 

atual, isto é, o de representante da nação (figura 38b). 

 

 
Figura 38a – Lula em 1981 

Fonte: Editorial EP0303. 

 
Figura 38b – Lula em 2003 

Fonte: Editorial EP0303. 

 

As fotografias são a transmutação da verdade expressa no editorial, isto porque, ao 

tratar da moderação do presidente observamos que o Lula, antes apresentado, era um 

sindicalista que se envolvia em ambientes hostis para defender os direitos do operariado, mas 

na condição de presidente a forma de luta é moderada e em ambiente de calmaria. Afirmamos 

serem as fotografias representações da verdade por dois motivos: um é pelo próprio texto do 

editorial no qual é dito que “Por circunstâncias conhecidas, a Presidência de Luiz Inácio Lula 

da Silva nasceu predestinada a produzir eventos históricos. O mais recente ocorreu na quinta-

feira, quando Lula compareceu a missa em São Bernardo do Campo, para festejar o 1º de 
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Maio. Lula já celebrou a mesma data em ambiente hostil, em que a polícia atacava operários 

com cassetete e helicópteros faziam vôos rasantes”; outro é pela legenda que acompanha as 

fotos “Lula no 1º de Maio de São Bernardo: na semana passada, como presidente, e em 1981, 

como líder sindical em ambiente hostil”. 

Além disso, quando observamos a modalidade nas imagens vemos que a verdade 

representada passa pelo que foi e o que é, ou seja, na figura 38a temos uma irrealidade, pois 

este Lula não existe mais, pelo menos em relação à figura 38b, em que a verdade é 

transparecida pela utilização de cores que dão a imagem um ar de natural, ou melhor, a 

modalidade nos dois casos é naturalística, todavia, a ausência de cores da primeira imagem 

não revela a verdade como exposta na figura 38b. Desse modo, se observamos as duas 

imagens que se contrapõem em termos de modalidade, identificamos uma certeza ao afirmar 

que o presidente Lula é, ou está moderado, tendo em vista a posição atual e a que ele detinha 

em 1981. 

Os demais recursos visuais observados nas imagens corroboram para afirmarmos que 

a interação com o leitor é mínima, posto que o contato que se estabelece na imagem é o de 

oferta, estando os participantes dispostos na imagem como objeto de contemplação para o 

leitor. Isto ocorre quando a ideia que está transmutada na imagem é de apreciação sobre quem 

foi e quem é o presidente Lula em posições sociais diferentes. A implicação da mudança que é 

sugerida e é possível de ser compreendida está textualmente explícita no texto quando se fala 

das lutas sindicais e do esclarecimento acerca da moderação, isto é, quando é dito pelo 

editorialista que “Lula aposta que seu governo sairá vitorioso pela moderação”.  

A angulação nos dois casos é oblíqua desconectando os PR dos PI, ou seja, a ação 

praticada não diz respeito ao nosso ambiente e nem é de nossa responsabilidade o que está 

acontecendo ali, assim, tudo que está dito no editorial e que as imagens traduzem com rigor 

pertencem ao próprio Lula e os outros indivíduos representados nas ações, quer sejam elas em 

lutas sindicais, quer sejam em momentos solenes.  

No que diz respeito à distância social temos uma interação média entre os 

participantes, pois as figuras são representadas em um plano médio (médium shot). Neste 

caso, os PR são conhecidos ou reconhecidos, mas não mantemos com eles, enquanto 

observadores, um envolvimento pessoal, havendo, portanto, um distanciamento entre o 

produtor e o observador daquilo ou daqueles que são representados. 

Diante disso, percebemos que as imagens utilizadas neste editorial mantêm um 

paralelismo com o que o texto escrito se propõe a opinar, tendo nas imagens a fiel descrição 

de uma realidade existente no passado e no presente da publicação acerca da personalidade do 
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presidente em pleito. Além disso, os outros mecanismos visuais de interação permitem que 

afirmemos que as relações entre PR e PI são de distanciamento e que o foco da interpretação 

da linguagem visual recai, inteiramente, sobre o presidente Lula, bem como pode ser 

percebido no texto. Por isso, ratificamos ao dizer que os diversos modos de linguagem 

contribuem para que entendamos o sentido global do editorial Lula e a moderação. 

Em um plano geral, afirmamos que imagens como as que observamos, bem como as 

demais que foram encontradas em nosso corpus não são apenas alegoria no editorial, pelo 

contrário, todas as imagens produzem sentidos específicos no texto em que aparecem, umas 

sendo mais interativas do que outras, pois como afirmam Kress e van Leeuwen (2006) a 

imagem estabelece estratégias interativas promovendo o diálogo entre ela e os seus 

observadores aproximando-os ou afastando-os socialmente. 

Para sumarizar as análises tecidas acerca das imagens contidas no gênero editorial 

tecemos, no tópico a seguir, alguns comentários gerais sobre as interpretações feitas com base 

nos recursos interacionais postulados pela GV.  

 

4.6 Síntese do capítulo 

 

Após a análise das imagens sob a perspectiva da metafunção interativa da GV, 

percebemos que estas estabelecem interação entre os participantes (representados e 

interativos) afastando-os ou aproximando-os de acordo com os recursos utilizados. Vale 

lembrar que a imagem que compõe o editorial é fruto da escolha que o autor do texto faz para 

construir a opinião, apresentar as matérias que estão no exemplar da revista, ou para realizar 

essas duas funções, concomitantemente.  

Desse modo, as imagens realizam papéis interativos por meio dos recursos que são 

facilmente percebidos, mais dificilmente depreendidos, haja vista estarmos envoltos em uma 

cultura da escrita e não atentarmos para os valores do contato que a imagem pode estabelecer 

com o produtor ou espectador da composição imagética, ou da distância social que separa ou 

une os participantes na interação, ou do poder que os participantes exercem, um sobre o outro, 

por meio da angulação, ou, por fim, pelo nível de realidade que a imagem transmite. 

Em síntese, as imagens aqui analisadas foram vistas, em um primeiro momento, de 

acordo com cada um dos mecanismos verbais promotores de sentidos interacionais, em que 

buscamos manter uma relação entre os sentidos produzidos pelo visual e o verbal, por isso, 

muitas vezes, recorremos ao texto e/ou a legenda, ou melhor, ao contexto em que ela estava 
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inserida para não cairmos no “achismo” e a interpretarmos de forma errônea. Vale salientar 

que os PR estabelecem um diálogo incessante com os PI, quer revelando ou exigindo algo 

dele, quer impondo distância entre ambos que pode ser de proximidade ou afastamento. Além 

disso, todas as manifestações dos mecanismos de interação podem ser vistos em graus, ou 

seja, uma imagem pode estabelecer um contato mais próximo do que outra, assim como pode 

revelar intimidade ou formalidade por seu enquadramento, bem como demonstrar, em níveis 

mais específicos a verdade nelas expressa. 

Noutro momento, a imagem foi vista em sua complexidade, envolvendo os quatro 

recursos que nela aparecem, haja vista que uma mesma imagem pode comportar os quatro 

aspectos interativos concernentes à metafunção interativa. Desta relação entre os mecanismos 

compreendemos que os editoriais se utilizam de imagens para revelar a verdade do que está 

sendo dito e que o contato, a distância social, o ponto de vista e a modalidade exercem o papel 

de refletir ações entre participantes, podendo, de acordo com o recurso, papéis diferentes e 

sentidos diferentes serem manifestados na linguagem verbal. 

Portanto, com a aplicação da GV em imagens de editoriais podemos notar que assim 

como na linguagem verbal, conforme capítulo 3, a linguagem visual é responsável por realizar 

interação entre os participantes da situação comunicativo-discursiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Diversas poderiam ser as palavras utilizadas para tecer considerações acerca deste 

trabalho. Todavia, faremos uso da léxico-gramática da língua, escolhendo os termos mais 

adequados nas redes de sistemas que a linguagem dispõe para cumprir com o papel destinado 

a este contexto situacional. A intenção ao fazer isto é poder discutir os resultados desta 

pesquisa e as contribuições que ela traz para o estudo do gênero editorial como uma prática 

sócio-discursiva e culturalmente arraigada de sentidos que são manifestados tanto pela escrita 

como pela imagem, proporcionando a interação entre os participantes envolvidos na situação 

comunicativa. 

Desse modo, começamos por considerar o gênero editorial como um construto 

multimodal em que a linguagem verbal e a linguagem visual, indissoluvelmente, corroboram 

para a construção dos sentidos da opinião defendida no gênero, bem como para desempenhar 

outros papéis que socialmente o editorial possui, tais como ser preventivo, informativo, entre 

outros, além da função de apresentar a instituição ou matérias constituintes da revista.  

De forma geral, verificamos que as modalidades verbais e visuais atuam no gênero 

editorial, através de recursos específicos, desempenhando a função de estabelecer a interação, 

trocando informações, ou bens e serviços. Nesse sentido, passamos, agora, a apresentar 

considerações particulares sobre cada uma dessas modalidades, demonstrando como cada um 

dos objetivos traçados para esta pesquisa foi alcançado. 

O objetivo geral deste estudo foi investigar através da metafunção interpessoal e da 

metafunção interativa, os mecanismos de linguagem (verbais e visuais, respectivamente) que 

expressam interação no gênero editorial, no processo de construção de sentidos e, para o seu 

desenvolvimento, foram utilizadas bases teóricas condizentes com este propósito, ou seja, os 

mecanismos verbais foram investigados com base na LSF, proposta por Halliday (2004), 

enfocando a metafunção interpessoal da linguagem e os mecanismos visuais foram 

investigados a partir dos pressupostos da GV proposta por Kress e van Leeuwen (2006), 

pressupostos estes que também dão sustentação a teoria da MD. 
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Assim, para que atingíssemos este objetivo, subdividimos em três outros objetivos as 

etapas que cumpriríamos para chegar aos resultados que agora discutiremos.  

A primeira etapa foi a de interpretar os aspectos linguísticos no gênero editorial, com 

base na metafunção interativa. Nesse momento, analisamos o referido gênero atentando para 

a linguagem como forma de interação entre falantes e destinatários e os papéis expressos por 

eles na situação comunicativa, bem como os níveis de formalidade, pessoalidade e verdade 

que os recursos verbais pudessem vir a demonstrar. Sob esta ótica, os mecanismos verbais 

interpretados foram: sujeito, desinências verbais, pronomes retos, pronomes possessivos, 

pronomes de tratamento, auxiliares modais e interrogações. 

Ao implementarmos as análises acerca do sujeito no gênero editorial, verificamos a 

ideia central postulada pela LSF na qual o sujeito é responsável pelo sucesso da oração (Cf. 

HALLIDAY, 2004). De acordo com as interpretações feitas, esse elemento gramatical pode 

reendossar o caráter de impessoalidade do gênero editorial por manifestar uma posição 

institucional e não uma opinião particular. Entretanto, com as proposições elaboradas com os 

sujeitos VEJA e ÉPOCA, notamos uma oferta de informação, o que exige, em contrapartida, a 

adesão ou contrariedade ao que é informado, ocasionando, portanto, um grau mínimo, porém 

existente entre leitor e texto. Além disso, ao usar o sujeito na oração, percebemos que ocorre 

uma tomada de responsabilidade por parte desse sujeito sobre o que é informado, ou seja, ele 

valida a informação como algo consensual entre os usuários da linguagem. Nesse sentido, 

como o sujeito está vinculado à oferta de informação, constatamos que a sua responsabilidade 

está em conduzir o andamento textual, estabelecendo diálogos entre os interlocutores do 

gênero editorial. 

Com as desinências verbais, especificamente as de P1p, notamos dois tipos de 

envolvimento no gênero editorial. O primeiro diz respeito à relação produtor e produto, no 

qual o diálogo que se instaura entre quem diz e o que é dito, revelando o compromisso do 

autor e da instituição através de proposições declarativas. O segundo diz respeito à relação 

que o leitor ocupa dentro do texto, pois, como vimos, há momentos em que o editorialista faz 

uso da P1p para dispor a informação como sendo algo compartilhado consensualmente por 

todos os interlocutores. Nos dois casos, respectivamente, foram verificados níveis distintos de 

interação com o leitor, ora distanciando-o da informação, ora apresentando-o como agente de 

produção da informação. Além disso, percebemos que a neutralidade e impessoalidade que 

são características do editorial padrão (Cf. Melo, 2003) não são tão características dos 

editoriais de revistas de informação, pois ao passo que a desinência verbal é utilizada, 

desvela-se a presença do autor na opinião ou apresentação tecida no texto editorial.   
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A categoria pronominal em suas diversas nuances apresentou-se como elemento 

léxico-gramatical e textual que marca a presença do sujeito no gênero editorial. A utilização 

do pronome pessoal nós, assim como as desinências verbais analisados, cumpre o papel de 

intercambiar informações e interação entre os usuários da linguagem. Desse modo, as funções 

desempenhadas por este mecanismo são idênticas as das desinências verbais (como era de se 

esperar), ou seja, por meio do pronome pessoal podemos observar a marcação da autoria no 

texto, diminuindo o caráter impessoal do gênero editorial, bem como a presença do leitor nas 

proposições oracionais, o que implica diretamente em uma aproximação entre o leitor e o 

texto, acentuando o grau de formalidade da informação veiculada. No entanto, o sujeito 

pronominal torna mais saliente a presença autoral no gênero investigado. 

Quanto aos pronomes possessivos analisados nesta pesquisa, verificamos que eles são 

empregados no gênero editorial para se referir ao produtor do texto, às reportagens e à própria 

revista em primeira instância. Noutro momento, esses pronomes podem se referir a um 

conjunto de pessoas que compartilham um interesse comum, ou agem de uma mesma forma. 

Essas constatações estão respaldadas nas diversas trocas de informações que se mantiveram 

no gênero editorial por meio deste recurso da linguagem. Aliás, por meio dos pronomes 

possessivos também observamos a presença do autor dentro do texto (quando o uso girava em 

torno da relação autor versus texto) e a presença do leitor no texto (quando o pronome era 

utilizado como forma de exprimir um pensamento comum dos participantes da situação 

comunicativa, isto é, a informação veiculada no texto tanto é pensamento do leitor como é 

pensamento do autor). 

No gênero editorial, diferente dos demais mecanismos anteriormente apresentados, os 

pronomes de tratamento não visam a marcar a voz de quem fala no texto, pelo contrário, este 

recurso marca no texto o interlocutor, ou seja, aquele para quem se está falando. Desse modo, 

o pronome de tratamento você, em nossa interpretação sugere uma informalidade e 

aproximação social entre os participantes da prática discursiva, uma vez que tal uso exprime 

um certo grau de intimidade entre os interlocutores. 

Constatamos, assim, que o sujeito e as demais formas de marcação da pessoa 

gramatical no discurso editorial têm o papel fundamental de realizar a troca de informações e, 

por conseguinte, realizar interação entre os envolvidos na ação social, uma vez que estes usos 

revelam graus diferentes de formalidade, bem como, atenuam o caráter impessoal deste 

gênero devido às marcas de autoria que os elementos revelam. 

Outro elemento linguístico analisado no editorial e que realiza a metafunção 

interpessoal da linguagem neste gênero é o auxiliar modal. Neste gênero, a utilização dos 
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auxiliares modais é feita para que o leitor adira às teses nele defendidas, ou se deixe seduzir 

pela apresentação dos conteúdos. Os processos observados foram poder, dever e parecer, os 

quais foram analisados de acordo com o sistema de modalidade que eles desempenhavam no 

texto – modalização ou modulação. Pudemos perceber que o uso dos auxiliares modais pode 

conjeturar o posicionamento do autor sobre determinada informação, refletindo, portanto, a 

responsabilidade deste sobre o que é dito. Por estas funções, percebemos que os mecanismos 

modalizadores atuam como elementos de preservação da face do autor diante das 

opiniões/informações veiculadas, o que não impede a percepção de marcas autorais na 

linguagem por meio dos processos modais. Em determinados momentos, o uso do auxiliar 

modal marca o posicionamento do autor diante das informações transmitidas, estabelecendo 

relações entre autor e texto; em outros, a utilização deste recurso possibilita uma isenção da 

responsabilidade do autor sobre o que é dito, ou seja, o autor não se compromete com as 

informações veiculadas. Nestes casos, a impessoalidade e neutralidade do gênero editorial 

aparecem subjugadas a graus diferentes de manifestação, podendo em alguns casos figurar o 

caráter pessoal e imparcial do editor sobre o assunto em vigência e, em outros, apontar para a 

impessoalidade e parcialidade do autor perante às informações. 

Além do mais, o uso dos auxiliares modais revela valores de verdade sobre o que é 

dito exprime a certeza do produtor sobre uma informação, damos a ela o status de 

verdadeiro/real, mas quando notamos dúvida ou incerteza na proposição enunciada, 

consequentemente, percebemos níveis diferentes de verdade/realidade, podendo, de acordo 

com o contexto de situação interpretar a informação como algo que não condiz com o que está 

sendo opinado, ou que a informação não é passível de aceitabilidade. Assim, os auxiliares 

modais intercambiam informações com o leitor, cabendo a este inferir sentidos sobre aqueles 

e sua relação direta com a temática do texto, aceitando, rejeitando, ou contrariando as 

informações ofertadas. 

A modulação no gênero editorial ocorre através da oferta de bens e serviços, 

materializada na linguagem por meio de mecanismos como os auxiliares modais, embora a 

modulação não ocorra com tanta frequência quanto à modalização. Acreditamos que este fato 

ocorre por ser mais característico do gênero editorial a troca de informações e disseminação 

de opiniões do que a oferta de bens e serviços, mesmo assim, este sistema atua como 

construtor de sentidos no gênero editorial estabelecendo relações entre os usuários da 

linguagem. 

Com base nas interpretações dos auxiliares como moduladores do discurso opinativo 

no gênero editorial, concluímos que estes mecanismos são utilizados para oferecer bens e 
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serviços, bem como para ditar normas ou modos de agir, por meio de propostas. Quando a 

ideia é oferecer bens e serviços, os auxiliares modais são utilizados para revelar o poder do 

autor sobre o que é dito, quer dizer, o que o autor oferece é bom e deve ser aceito, entretanto, 

cabe ao leitor dar essa contrapartida a proposta oferecida. Quando a ideia é ditar normas ou 

modos de agir, os auxiliares modais revelam o poder do autor sobre a proposta, assim como 

direciona o discurso a um participante interior, ou exterior ao texto e, caberá ao leitor atender 

ou cumprir a ordem, bem como inclinar-se a fazer ou não o que é proposto pelo autor. Diante 

disto, constatamos que os auxiliares modais são usados para compor as opiniões emitidas no 

gênero editorial revelando marcas da autoria em um texto que visa à neutralidade e à 

impessoalidade. 

O último mecanismo de linguagem foi a interrogação. A partir das análises, 

comprovamos que as interrogações desempenham um importante papel na troca de 

informações no gênero editorial, uma vez que por meio delas é possível observar o contínuo 

textual quando o autor se questiona e logo em seguida responde, ou quando a pergunta vem 

no início do texto como mola propulsora para desenvolver a opinião/apresentação editorial. 

Além do mais, a interrogação se configura como um espaço de diálogo entre autor, leitor e 

texto, haja vista algumas proposições interrogativas serem direcionadas, diretamente, ao 

leitor, fazendo-o participar da ação social. Além disso, como a utilização de uma pergunta 

implica sempre em uma resposta, afirmamos que no gênero editorial este recurso é utilizado 

para intercambiar informações entre autor e texto, revelando a marca da autoria e para trocar 

informações entre leitores e texto, ocorrendo um diálogo no qual o leitor poderá ou não 

responder a tal indagação. 

Percebemos, assim, que a metafunção interpessoal da linguagem, por meio de 

mecanismos particulares, estabelece interação entre os participantes desta ação social que é o 

gênero editorial, construindo sentidos interpessoais que incidem na marcação do autor e em 

uma atenuação do tom impessoal, neutro e imparcial que é subjacente ao gênero editorial. 

Desse modo, acreditamos ter cumprido o primeiro objetivo específico deste trabalho que era 

interpretar os mecanismos verbais presentes no gênero editorial e as implicações semânticas 

destes no processo de construção de sentidos do referido gênero.  

Continuando nossas retomadas e considerações sobre os resultados alcançados nesta 

pesquisa, apresentamos a segunda etapa deste empreendimento que está atrelada ao segundo 

objetivo específico projetado para este trabalho, qual seja: interpretar, com base na 

metafunção interativa, a contribuição das imagens para a construção dos sentidos no gênero 

editorial. A partir desse objetivo, interpretamos as imagens presentes no gênero editorial, 
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observando a relação estabelecida entre os participantes representados – PR, e os participantes 

interativos – PI, tomando como categorias de análise o contato, a distância social, a 

perspectiva ou ponto de vista e a modalidade. 

De acordo com as interpretações feitas do mecanismo contato, percebemos que as 

imagens no gênero editorial, em sua maioria, tendem a não apresentar envolvimento com os 

produtores e observadores, uma vez que elas se encontram em posição de oferta, isto é, 

passam a ser objeto de contemplação, informação e impessoalidade. Essas funções 

desempenhadas pelo contato de oferta promovem um distanciamento entre os PR e PI. 

Diferentemente, quando as imagens no editorial retratam participantes que olham diretamente 

nos olhos do observador temos um caso de demanda. Esse mecanismo proporciona a 

interação entre os participantes, envolvendo-os na ação fotografada. Desse modo, dá-se um 

envolvimento entre PR e PI tornando a imagem um espaço de diálogo, de convite e 

informalidade.  

Outro recurso que estabelece interação entre os participantes é a distância social. No 

gênero editorial, as imagens analisadas apontaram os três níveis de distanciamento social que 

são postulados por Kress e van Leeuwen (2006): plano fechado, plano aberto e plano médio. 

Dentre estes planos, constatamos que o plano médio é o mais ocorrente, seguido do plano 

aberto, o que revelou uma tendência em distanciar os participantes da interação visual, pois, o 

enquadramento que mais ocorreu, apresenta um participante que conhecemos, mas que não 

temos contato pessoal com ele; o outro enquadre implica um distanciamento total entre os 

participantes, colocando o PR como indivíduo socialmente superior na interação evidenciada. 

Desse modo, podemos afirmar que estes mecanismos no gênero editorial visam a contribuir 

com, ou a reforçar, o caráter de impessoalidade, formalidade e neutralidade da informação 

previstas para o gênero analisado e que a imagem também pode veicular. 

O plano fechado é o que menos ocorre nas imagens do gênero editorial. O uso desta 

forma de capturar imagens aponta para uma relação de intimidade entre os participantes, ou 

seja, os PR e PI realizam uma interação de proximidade e envolvimento diminuindo, 

consequentemente, a distância social entre eles. Este enquadramento é utilizado, de acordo 

com nossas análises, para evidenciar a credibilidade que o gênero editorial possui, isto 

porque, o uso da fotografia do editor em plano fechado diminui a distância social entre PR e 

PI por apresentar ao leitor do texto aquele que produziu a informação, passando o observador 

a crer no que é dito e mostrado no editorial. Acreditamos que este mecanismo aparece em 

menor proporção nas imagens do gênero editorial por ter esse caráter de aproximação e 
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envolvimento que resulta em pessoalidade, informalidade e parcialidade da imagem a qual 

não condiz com a postura adotada pelo jornalismo opinativo em relação ao editorial. 

Quanto à perspectiva ou ponto de vista observada nas imagens analisadas, percebemos 

que, diferentemente dos demais mecanismos, a tendência é de uma aproximação entre os 

participantes, quer pelo ângulo frontal que se apresenta em um número maior do que o ângulo 

oblíquo, quer pelo ângulo vertical alto e o ângulo vertical de nível ocular que se apresentam 

em maior quantidade em relação ao ângulo vertical baixo. Em ângulo frontal, as imagens 

interpretadas, através dos PR, demonstram atitudes destes participantes para com os PI como 

se estivessem falando algo, informando, ordenando, entre outros sentidos. Desse modo, a ação 

desempenhada pelos PR estabelece uma aproximação com os PI, promovendo uma interação 

de envolvimento entre ambos. Em contraponto a esta categoria tem-se o ângulo oblíquo que 

atua como um mecanismo de afastamento entre os participantes das composições visuais 

presentes no gênero editorial. Quando as imagens aparecem em ângulo oblíquo é como se elas 

informassem ao observador que aquele contexto situacional representado não pertence a ele, 

nem ao mundo dele, o que significa a ocorrência de distanciamento entre PR e PI. 

Em face do poder desempenhado pelas imagens, asseguramos que no gênero editorial 

este poder, em alguns casos, está nitidamente articulado para estabelecer uma relação que 

privilegie a visão do observador sobre o que é retratado. Nesse sentido, o leitor pode ser 

considerado como depreendedor de sentidos possíveis que a imagem pode revelar, devido ao 

ângulo vertical alto em que as imagens são capturadas, havendo, portanto, interação deste 

com a informação que é vista. Com o ângulo vertical de nível ocular, notamos que as imagens 

apresentadas no gênero editorial estabelecem um grau de paridade de poderes, ou seja, o PR e 

PI são colocados na interação como compartilhadores de um mesmo pensamento difundido na 

opinião editorial. Dessa forma, por estas relações em que PI dialoga diretamente com o que 

está representado é que, concluímos que estes ângulos proporcionam o envolvimento, 

demandando uma carga maior de poder ao PI quando o PR é apresentado em um ângulo alto, 

e igualando os poderes quando observado o nível ocular nas imagens. 

A modalidade como mecanismo de interação nas imagens do gênero editorial nos 

permite afirmar que elas são utilizadas, constantemente, para expressar a realidade/verdade da 

composição visual. Desse modo, por meio das modalidades naturalística e científica, 

praticamente todas as imagens aparecem no referido gênero como forma de expressão da 

realidade, acontecendo algumas exceções quando na modalidade naturalística observamos a 

ausência de cores, de plano de fundo, entre outros que atenuam a verdade do arranjo visual.  
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Contemplando essas constatações que fizemos e, estabelecendo um link com o caráter 

argumentativo e, por vezes, informativo do gênero editorial utilizamos as palavras de Dondis 

(2007, p. 216) ao afirmar que a fotografia “tem uma característica que não compartilha com 

nenhuma outra arte – a credibilidade. Costuma-se dizer que a câmera não pode mentir. 

Embora se trate de uma crença extremamente questionável, ela dá à fotografia um enorme 

poder de influenciar a mente dos homens”. Essa afirmação da autora vai ao encontro do que é 

proposto pelo jornalismo opinativo, o que pudemos conferir nas asserções tecidas sobre o 

gênero editorial, isto é, o fato de que ele busca através do caráter persuasivo e argumentativo 

tecer juízos de valor sobre a realidade (Cf. Sousa, 2004), sendo assim, a representação da 

realidade na imagem que o compõe também se configura como de grande relevância para que 

o público leitor/observador venha a aderir às teses defendidas pelo produtor.  

Diante dessas asserções acerca da análise visual das imagens contidas no gênero 

editorial, entendemos que os mecanismos observados realizam interação entre os participantes 

representados e os participantes interativos, operando em graus diferentes de envolvimento, 

intimidade, relações de poder e graus de realidade. Com isso, alcançamos o objetivo de 

interpretar as imagens no gênero editorial, observando as relações sociais que os participantes 

mantêm entre si e os sentidos que são gerados pelo contato, distância social, perspectiva ou 

ponto de vista e modalidade. 

Ressaltamos, neste momento, que tanto os mecanismos verbais de interpessoalidade 

quanto os mecanismos visuais de interatividade não atuam isoladamente em um texto. Ao 

observarmos a linguagem verbal em um gênero como o editorial, podemos encontrar mais de 

um recurso lingüístico que promova a interação entre os usuários da linguagem, acontecendo 

o mesmo com as imagens, nas quais podemos reconhecer mais de um mecanismo visual 

compondo os sentidos interativos. 

Tendo, deste modo, cumprido os dois objetivos que visavam à aplicação das teorias da 

LSF e da MD, especificamente a operacionalização das metafunções interpessoal e interativa, 

das respectivas teorias, passamos as considerações acerca do terceiro objetivo e última etapa 

desta pesquisa que tem com como foco compreender até que ponto as imagens dialogam com 

a escrita para compor os sentidos no gênero editorial. 

Como mencionamos nas considerações iniciais deste trabalho, as correlações entre 

imagem e texto seriam feitas juntamente com a análise dos mecanismos visuais de interação 

no gênero editorial, uma vez que é impossível ao se estudar um gênero textual como construto 

multimodal, fazendo uma separação radical entre a imagem e a palavra. Desta forma, 

compreendemos que, no gênero editorial, o produtor não escolhe somente as palavras que 
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melhor vão expressar a sua posição quanto ao que está sendo dito, ele também escolhe a 

imagem que melhor represente e que dialogue com o conteúdo textualizado. 

Com base nisto, afirmamos que, nos editoriais analisados, bem como nos editoriais 

que compõem o corpus desta pesquisa, a MD se faz presente construindo sentidos e, 

consequentemente, colaborando com o processo argumentativo para convencer/persuadir os 

leitores a aderir às opiniões transmitidas pelo instituição/autor, uma vez que observamos por 

meio dos mecanismos verbais, marcas autorais que revelam a presença do autor no processo 

de construção dos sentidos, ou seduzir os leitores a lerem as matérias apresentadas pela 

revista, entre outras funções que vão emergir e que terão no imbricamento do verbal e do 

visual o apoio necessário para alcançar os objetivos desta ação social. Assim, amparados na 

afirmação de Dionísio (2005; 2005b) de que a multimodalidade é constitutiva de todo e 

qualquer gênero textual, podemos dizer que a multimodalidade discursiva é constitutiva do 

gênero editorial, isto é, diversos recursos semióticos de linguagem são utilizados no processo 

de construção de sentidos deste gênero e o são com o propósito de significar em todas as suas 

instâncias de realização. 

Cientes de termos discutido os resultados obtidos com este trabalho e de termos 

alcançado os objetivos a que nos propomos, ficam a sensação de dever cumprido e, ao mesmo 

tempo a certeza de que muito pode ser feito com base neste estudo. Assim, esperamos ter 

contribuído para os estudos funcionalistas da linguagem, em especial os que abordam a 

linguagem a luz da LSF, particularmente na aplicação da metafunção interpessoal com seus 

respectivos mecanismos de interação, bem como para o estudo de imagens e os papéis 

interativos que esta manifesta na relação entre os seus participantes (representados e 

interativos). Ademais, esperamos ter contribuído também com os estudos da MD na 

perspectiva da construção de sentidos que a relação imagem e texto realizam em um gênero 

textual.  
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