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RESUMO 

 

 

Os estudos acerca da multimodalidade discursiva constituem caminhos diversos de 

investigação, mostrando-se ser, atualmente, um campo muito fértil na área acadêmica. Esses 

trabalhos estão postulados na ideia de que os significados negociados pelo produtor e o 

receptor de um texto não se restringem somente aos signos linguísticos, mas estão contidos 

também nos signos não-linguísticos. É nesse campo de investigação que nossa pesquisa se 

localiza. Tendo como base as teorias sobre a multimodalidade discursiva e os pressupostos da 

Semiótica Social, especialmente os conceitos teórico-metodológicos da Gramática do Design 

Visual de Kress & van Leeuwen (1996, 2006), buscaremos analisar as imagens e os demais 

elementos visuais utilizados em editoriais de revistas de grande circulação nacional, ou seja, a 

Época, a Veja e a Isto é, tentando perceber de que maneira tais elementos ajudam a compor a 

significação desses textos, corroborando na consolidação de seu propósito comunicativo. Para 

alcançarmos esse objetivo geral, buscamos (a) identificar os recursos multimodais presentes 

em editoriais de revistas, procurando compreender como tais recursos caracterizam este 

gênero textual; (b) observar de que modo as imagens presentes nesses editoriais preenchem as 

metafunções representacional, interativa e composicional; (c) interpretar os sentidos 

composicionais transmitidos pelas imagens e pelos outros recursos multimodais a partir do 

modo como eles se organizam para construir os layouts dos editoriais examinados; e (d) 

analisar de que maneira os elementos visuais dialogam com o texto escrito para compor os 

significados gerais desses editoriais. Nosso corpus compreende um total de dezoito editoriais 

coletados entre janeiro e junho de 2010, sendo seis da Época, seis da Veja e seis da Istoé. Os 

resultados revelam uma informatividade visual muito acentuada nos textos investigados, com 

a presença de treze recursos diferentes compondo, de modos distintos, os perfis multimodais 

dos editoriais de cada um dos suportes, quais sejam: imagem, legenda, cores, fontes 

tipográficas variadas, título, letra capitular, marcação do parágrafo, distribuição do texto em 

duas colunas, estratégias de estruturação dentro do texto, assinatura manuscrita digitalizada, 

assinatura impressa, identificação funcional e margem. Esses elementos produzem 

significados que preenchem as metafunções representacional, interativa e composicional, 

sendo, pois, decisivos na elaboração do sentido total dos textos analisados. É possível notar 

também uma simbiose aparentemente perfeita entre os itens linguísticos e não-linguísticos da 

composição. Os recursos multimodais interagem entre si e com o texto verbal produzindo, a 

partir dessa integração, uma significação social, o que torna o processamento desses editoriais 

uma atividade cognitiva mais complexa, pois exige que o leitor faça uma leitura integrada 

entre imagem e palavra. 

  

Palavras-chave: gêneros textuais, multimodalidade discursiva, gramática visual, editoriais de 

revistas.  
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ABSTRACT 

 

 

The studies regarding discursive multimodality constitute diverse ways of investigation, being 

considered, nowadays, as a very fertile field in the academic area. Those researches are 

postulated on the idea that the meanings negotiated by the producer and the receptor of a text 

are not restricted only to the linguistic signs, but they are also contained in the non-linguistic 

signs. Our investigation is located in this filed of research. Basing on the theories about 

discursive multimodality and in the principles of Social Semiotics, specially the theoretical 

and methodological concepts of the Grammar of Visual Design by Kress & van Leeuwen 

(1996, 2006), we seek to analyze the images and the other visual elements used in editorials 

from magazines of national circulation, i.e., Época, Veja and Istoé, trying to perceive the way 

by which such elements help composing the signification of such texts, corroborating in the 

consolidation of their communicative purpose. In order to reach that general objective, we 

search for: (a) identifying the multimodal resources used in editorials from magazines, 

looking for comprehending how such resources characterize that textual genre; (b) observing 

the way how the images presented in those editorials fulfill the representational, interactive 

and compositional metafunctions; (c) interpreting the compositional meanings transmitted by 

the images and by the other multimodal resources starting from the way how they organize 

themselves in order to construct the layouts of the examined editorials; and (d) analyzing the 

way by which the visual elements dialog with the written text to compose the general 

meanings of those editorials. Our corpus consists of eighteen editorials, which was collected 

between January and June of 2010, being six from Época, six from Veja, and six from Istoé. 

The results reveal an outstanding visual informativity on the investigated texts, with the 

presence of thirteen different resources compounding, in distinct ways, the multimodal 

profiles of the editorials from each of the supports, namely: images, subtitle, colors, varied 

typographic fonts, title, capital letter, paragraph marker, text distribution in two columns, 

framing strategies inside the text, scanned handwritten signature, printed signature, functional 

identification and border. Those elements produce meanings which fulfill the representational, 

the interactive and the compositional metafunctions, being, hence, decisive in the elaboration 

of the total meaning of the analyzed texts. It is also possible to perceive an apparently perfect 

symbiosis between the linguistic and the non-linguistic items of the composition. The 

multimodal resources interact among themselves and the verbal text, producing a social 

signification through that integration. All that changes the processing of those editorials into a 

more complex cognitive activity, since it requires the reader to make an integrated reading of 

image and word. 

 

Wordkeys: textual genres, discursive multimodality, visual grammar, magazines editorials. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos linguísticos atuais mostram que as práticas comunicativas contemporâneas 

vêm utilizando, com cada vez mais proeminência, signos não-verbais na composição dos 

textos, a despeito da supervalorização que a escrita recebeu nos anos anteriores. É cada vez 

mais comum o uso de imagens, cores, fontes tipográficas variadas, dentre outros recursos 

visuais, nos gêneros que circulam atualmente, tornando-os mais atraentes e complexos. 

A combinação de elementos visuais e verbais na composição dos gêneros textuais, 

fênomeno conhecido como multimodalidade discursiva, é hoje um objeto de estudo muito 

frequente nas produções acadêmicas. É possível encontrar trabalhos que investigam a 

multimodalidade no editorial, no editorial on-line, no chat, no blog, em cartazes de guerra, no 

comercial televisivo, na propaganda, na cartilha jurídica e até na narrativa conversacional
1
. 

Todos esses estudos estão pautados na ideia de que os significados negociados pelo produtor e 

o receptor de um texto não se restringem somente aos signos linguísticos, pelo contrário, estão 

contidos também nos signos não-linguísticos. 

É nesse campo de investigação que a nossa pesquisa se localiza. Tendo como base as 

teorias sobre a multimodalidade discursiva e os pressupostos da Semiótica Social, 

especialmente os conceitos teórico-metodológicos da Gramática do Design Visual, de Kress 

& van Leeuwen (1996, 2006), buscamos analisar os elementos visuais utilizados em editoriais 

de revistas de grande circulação nacional, ou seja, a Época, a Veja e a Isto é, tentando 

perceber de que maneira eles ajudam a compor os sentidos totais desses textos. 

Como já foi afirmado, temos como foco de nosso estudo o editorial, gênero do 

domínio discursivo do jornalismo, cujo propósito comunicativo é “persuadir seus leitores a 

verem os fatos do modo como a instituição jornalística considera adequado, organizando sua 

estrutura argumentativa de acordo com essa intenção” (SOUZA, 2006, p. 65). Trata-se, pois, 

de um gênero com um teor altamente argumentativo e que exige do sujeito-produtor muita 

perspicácia em suas escolhas enunciativas, já que são essas escolhas que vão determinar a 

aceitação ou a rejeição da sua tese por parte do sujeito leitor. Também incluem-se nessas 

escolhas os recursos multimodais utilizados para compor os editoriais. 

Assim como todo gênero textual, o editorial possui um caráter fluido e maleável, o 

que significa dizer que ele admite muitas variações quanto à forma. Portanto, o uso de 

                                                
1
 Por exemplo, Souza et al (2008), Souza et al (2009), Pereira (2006), Aquino & Souza (2008), Fernandes & 

Almeida (2008), Ouverney (2008), Cardoso (2008), Mozdzenski (2008) e Dionízio (2005a), respectivamente. 
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elementos não-verbais pode variar muito de um editorial para outro. Um dos aspectos que se 

mostram determinantes dessa variação é o tipo de suporte que o abriga. Se compararmos os 

editoriais de jornais com os de revistas, por exemplo, perceberemos que esses tendem a ser 

mais informativos visualmente que aqueles. Por esse motivo, decidimos investigar os 

editoriais das revistas em virtude do maior uso de elementos visuais na composição de seus 

textos. 

Nosso trabalho justifica-se, primeiramente, pela efervescência imagética do mundo 

atual, fenômeno que não nos permite mais ignorarmos o valor assumido cada vez mais pelos 

elementos visuais na composição das mensagens. Ao falar sobre os gêneros textuais no 

mundo moderno, Marcuschi (2003, p. 21) aponta como característica marcante dos novos 

textos, “a maior integração entre os vários tipos de semiose: signos verbais, sons, imagens e 

formas em movimento”. Bateman (2008, p. 2) também reconhece esse fato, apontando uma 

“„virada visual‟ na comunicação”
2
. 

É necessário, portanto, superarmos a crença de que as modalidades escrita e falada da 

língua são as únicas formas de representação de informação existentes. Sobre esse fato, Vieira 

(2007) afirma que “as práticas cotidianas opõem-se a essa tradição de valorização excessiva 

da língua escrita e oral e, pelo seu expressivo uso, testemunham em favor da imagem como a 

forma de comunicação mais eloquente da pós-modernidade” (VIEIRA, 2007, p. 10), e ainda 

acrescenta que hoje em dia prevalecem os textos multimodais (ou multissemióticos), ou seja, 

aqueles que apresentam diversos modos semióticos. 

Outro grande equívoco que muitas vezes se comete é considerar que os elementos 

visuais se apresentam na composição apenas como objetos de adorno, ou simplesmente para 

ilustrar o que é dito pelos elementos linguísticos. A verdade é que, como explicam Kress & 

van Leeuwen (2006), os elementos visuais assumem uma carga ideológica significante, 

trazendo novos sentidos para a composição.  

Dadas essas considerações, nossa pesquisa justifica-se pela necessidade de 

suplantarmos todos esses juízos equivocados em relação ao papel da imagem que 

predominavam até pouco tempo. Pretendemos reforçar, a partir de nosso estudo, as teses de 

que os recursos multimodais encerram um caráter ideológico determinante para a criação do 

sentido total do texto, e de que é imperativo compreendermos o texto como um todo, na 

interação do verbal com o não-verbal. 

                                                
2
 Tradução livre. 
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Os estudos que tratam dos gêneros textuais na perspectiva da multimodalidade ainda 

são embrionários no meio acadêmico brasileiro. No entanto, apesar de recente, tem-se 

mostrado um campo bastante fértil e promissor, com pesquisas envolvendo diversos gêneros, 

como o blog, o chat, a cartilha jurídica, a capa de revista, o editorial on-line, dentre outros. 

Este trabalho soma-se a essas e outras pesquisas sobre a multimodalidade, colaborando para o 

desenvolvimento dessa área de pesquisa. 

O estudo dos recursos multimodais em editoriais de revistas de grande circulação 

nacional também se mostra de extrema relevância para a área de concentração em que essa 

pesquisa se insere. Os estudos dos textos e dos discursos não podem prescindir de uma 

investigação do fenômeno da multimodalidade, posto que todo material textual é composto 

por recursos multimodais e que tais recursos transmitem sentidos que são atravessados por 

discursos historicamente marcados e que são perpetuados pelos indivíduos e pelas instituições 

envolvidas na produção e circulação dos textos. 

Outro ponto relevante que nos inspirou a desenvolver esse estudo é nossa inclusão 

em duas pesquisas de iniciação científica desenvolvidas durante nossa graduação, as quais 

investigaram o editorial (em suas formas impressa e on-line) numa perspectiva multimodal: 

uma realizada entre agosto de 2007 e julho de 2008 intitulada A multimodalidade no gênero 

editorial; e a outra, realizada entre agosto de 2008 e julho de 2009, intitulada Opinião virtual: 

a multimodalidade no editorial on-line
3
. Seguindo a mesma linha das pesquisas supracitadas, 

desenvolvemos também o trabalho monográfico de conclusão do curso de graduação, cujo 

título é Multimodalidade e opinião: uma análise dos elementos visuais de editoriais das 

revistas Época e Veja. O envolvimento em todos essas pesquisas nos motivaram a dar 

continuidade nos estudos sobre a multimodalidade discursiva no gênero editorial, por o 

considerarmos um tema muito rico e que tem muito ainda a ser explorado, em especial, 

porque agora o estudamos em relação a outros aspectos de análise, tais como a relação virtual 

estabelecida entre a imagem e o leitor (sentidos interativos), e outras bases teóricas, como os 

pressupostos da Semiótica Social, os quais consideramos fundamentais para os estudos que 

abordam a multimodalidade. 

Como justificativa final, gostaria de apontar as possíveis contribuições desta 

investigação para o ensino. Pesquisas, tais como as de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), 

revelam que muitos professores acabam, nas palavras dos autores, “negligenciando” a 

                                                
3
 Ambas as pesquisas foram desenvolvidas 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, 

nas quais, atuei como Bolsista de Iniciação Científica CNPq/UERN. 



18 

 

importância dos elementos visuais nas composições textuais, o que acaba por formar alunos 

“analfabetos em relação à leitura de imagens”. Fora da sala de aula, esses mesmos alunos são 

confrontados com revistas, jornais, propagandas, livros e outros milhares de materiais repletos 

de imagens, elementos tipográficos complexos, layouts bem elaborados, dentre outros 

recursos gráficos que tornam o processo da leitura um trabalho cognitivo altamente exigente. 

Portanto, essas novas tendências comunicativas demandam da escola uma 

abordagem de ensino que leva em conta o caráter cada vez mais multimodal dos gêneros 

textuais. Uma análise como a realizada nessa pesquisa, se levada para a sala de aula como 

amostra de trabalho com um determinado gênero, pode cooperar para a formação de leitores 

mais completos, capazes de construir significados advindos de múltiplas representações 

semióticas. 

Então, tendo em mente todos esses fatores, analisamos os recursos multimodais 

utilizados em editoriais de revistas de ampla circulação nacional, mais exatamente a Época, a 

Veja e a Istoé, tentando perceber de que maneira eles ajudam a compor os significados globais 

nesses textos. A realização desse objetivo maior demandou, pois, alcançarmos os seguintes 

objetivos específicos: (i) identificar os recursos multimodais presentes em editoriais de 

revistas, procurando compreender como tais recursos caracterizam esse gênero textual; (ii) 

observar de que modo as imagens presentes nesses editoriais preenchem as metafunções 

representacional, interativa e composicional; (iii) interpretar os sentidos composicionais 

transmitidos pelas imagens e pelos outros recursos multimodais a partir do modo como eles se 

organizam para construir os layouts dos editoriais analisados; e, finalmente, (iv) analisar de 

que maneira os elementos visuais dialogam com o texto escrito para compor os significados 

gerais dos editoriais investigados. 

Ao realizarmos nossa pesquisa, levamos em consideração o fato de que, na escolha 

dos elementos linguísticos e não-linguísticos para a composição desse gênero, estão 

envolvidas questões que extrapolam os domínios do objeto (editorial) em si só, chegando ao 

contexto histórico-social que o encerra e aos sujeitos envolvidos em sua produção e 

circulação. Considerando o exposto, optamos em utilizar, como método, a abordagem 

qualitativa, que segundo Chizzotti (2000, p. 79), 

 

 

parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

uma interdependência entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol 

de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito observador é 

parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-
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lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 

significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

 

A escolha por esse método justifica-se pelo caráter social de nossa pesquisa, que leva 

em conta a participação ativa dos sujeitos produtores e leitores do editorial, além de outros 

aspectos do contexto na produção dos sentidos transmitidos pelos textos analisados. 

Colocamo-nos como sujeitos participantes do processo de interpretação dos significados 

construídos pelos editoriais e observamos a relação que esses textos estabelecem com a 

sociedade.  

A interpretação qualitativa dos dados seguiu a proposta do método hermenêutico-

dialético, no qual “a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser 

compreendida” (GOMES, 1994, p. 77). Assim, trabalhamos com os editoriais de revistas, 

considerando-os como textos que são produzidos socialmente e que, portanto, sofrem 

influência do contexto sócio-histórico e cultural. 

Nossa abordagem ainda se caracteriza como sendo de natureza predominantemente 

interpretativista, que é o modelo de análise que, de acordo com Moita Lopes (1994), considera 

a realidade como constituída pelo indivíduo, mantendo com este uma relação de dependêcia 

mútua. Nessa perspectiva, o sujeito pesquisador não é neutro e os fatos sociais são vistos 

como indissociáveis da figura do pesquisador. Ainda segundo Moita Lopes (1994, p. 331), “o 

significado não é o resultado da intenção individual, mas de inteligibilidade interindividual”, 

o que implica dizer que o significado é constituído coletivamente, na relação entre os sujeitos 

sociais envolvidos na produção e circulação dos textos. Tendo em vista esses aspectos, a 

escolha pelo modelo interpretativista se justifica pelo fato de termos na interpretação 

intersubjetiva dos dados nosso principal instrumento de análise, que nos permitiu identificar 

os sentidos transmitidos pelos recursos multimodais e perceber de que maneira esses sentidos 

dialogam com os signos linguísticos para compor os significados sociais totais. 

Após definirmos a natureza do método de abordagem e do tipo de estudo a ser 

realizado, passamos agora à determinação do método de pesquisa que utilizamos em nosso 

trabalho investigativo. Por termos a teoria como ponto de partida, para em seguida tentarmos 

averiguar de que forma seus pressupostos se aplicam ao corpus analisado, nosso estudo se 

caracteriza como dedutivo, tipo de abordagem que, de acordo com o posicionamento de 

Andrade (1993, p. 105), parte de teorias gerais para chegar à determinação de fenômenos 

particulares.  
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Como suporte teórico, utilizamos estudos acerca da multimodalidade discursiva, da 

Semiótica Social, da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e dos gêneros textuais, 

representados por autores como Dionísio, (2005a, 2005b), Vieira (2007), Bateman (2008), 

Kress & van Leeuwen (1996, 2006), van Leeuwen (2005), Hogde & Kress (1988), Furtado da 

Cunha & Souza (2007), Halliday (1978), Bakhtin (2003), Marcuschi (2003, 2005, 2008), 

Hasan (apud MOTA-ROTH; HEBERLE, 2007) Martin (apud VIAN Jr.; LIMA-LOPES, 

2007), Kress (2004 e apud BALLOCO, 2007), dentre outros autores e obras. O primeiro passo 

para o desenvolvimento da pesquisa foi, portanto, a revisão da literatura específica e a leitura 

de outros temas correlacionados à área, o que nos deu subsídios teóricos para alcançarmos os 

objetivos traçados.  

Nosso corpus é composto por um total de 18 editoriais publicados nas revistas Veja, 

Época e Isto é, as quais possuem exemplares semanais. Esses suportes foram escolhidos por 

serem de grande alcance nacional e por tratarem de temas gerais da atualidade. Reunimos 

somente as últimas tiragens de cada revista no mês, entre os meses de janeiro e junho de 2010, 

totalizando, assim, seis edições de cada revista, publicadas mensal e sequencialmente no 

período supramencionado. 

Definimos esse período de coleta do corpus por considerarmos relevante trabalhar 

com editoriais publicados recentemente, uma vez que os temas abordados por eles consistem 

em assuntos atuais, que ainda estavam repercutindo em outros meios de comunicação em 

massa, como a televisão, o rádio e a internet. 

Após coletarmos os 18 editoriais do corpus, eles foram escaneados e armazenados 

eletronicamente, de maneira a criar um arquivo digital contendo todo o material para análise. 

Dessa forma, pudemos preservar intactos os textos originais, bem como as revistas que 

serviram de fonte para nossa pesquisa. 

O próximo passo foi verificar e classificar os tipos de recursos multimodais presentes 

nos editoriais. Tais dados foram quantificados em tabelas, o que nos possibilitou traçar um 

perfil multimodal dos textos analisados. Em seguida, esses resultados foram interpretados à 

luz dos estudos da multimodalidade discursiva, focando nos pressupostos da Gramática do 

Design Visual, de Kress & van Leeuwen (1996, 2006).  

Foram analisados elementos como cores, imagens, legendas, fontes variadas, 

distribuição do texto em colunas, dentre outros recursos multimodais. Além disso, num nível 

de análise mais detalhado, buscamos perceber, baseados em Kress & van Leeuwen (1996, 

2006), que tipo de processo sintático as imagens que compõem os editoriais realizam: se são 

Processos Narrativos ou Conceituais e qual tipo de Processo Narrativo ou Conceitual está 



21 

 

presente; desse modo, observamos a metafunção representacional. Analisamos ainda, como 

os elementos visuais são utilizados para constituir interações sociais e expressar atitudes 

quanto ao que está sendo representado; dessa forma, voltamos nossa atenção para a 

metafunção interativa. Em acréscimo, examinamos como os elementos no interior das 

imagens se organizam com vistas à construção de uma mensagem visual e, num nível mais 

abrangente, como as imagens e os outros recursos multimodais se distribuem na página do 

editorial e que significado eles ganham a partir de sua localização; assim, lançamos nosso 

olhar para a metafunção composicional. 

Nossa análise objetivou também saber de que maneira os elementos visuais dialogam 

com o texto escrito para compor os significados gerais dos editoriais investigados. Dessa 

forma, abordamos os editoriais como um todo significativo, que integra signos verbais e não-

verbais para atingir seu propósito comunicativo, isto é, defender um ponto de vista sobre 

determinado assunto de grande repercursão na mídia e/ou apresentar a própria revista como 

um produto a ser consumido.  

Somando-se a este capítulo introdutório, em que buscamos delimitar e justificar 

nossa pesquisa, além de apresentarmos os objetivos e as questões de pesquisa que procuramos 

responder ao longo deste estudo, esta dissertação está dividida em três capítulos. O capítulo 1 

– “Multimodalidade, Semiótica Social e Gramática Visual” – trata dos estudos em torno da 

multimodalidade discursiva, bem como discute alguns pontos da teoria da Semiótica Social, 

especialmente a Gramática do Design Visual, de Kress & van Leeuwen (1996, 2006). O 

capítulo 2 – “Os gêneros textuais e o editorial” – discute as principais teorias acerca dos 

gêneros textuais em geral, além de tratar dos gêneros do jornalismo opinativo e mais 

detalhadamente do gênero editorial. No capítulo 3 – “Recursos multimodais e construção de 

sentidos em editoriais de revistas” –, que compreende a contribuição mais significativa de 

nosso trabalho para os estudos em torno da multimodalidade discursiva, apresentamos uma 

análise quali-quantitativa e interpretativa dos recursos multimodais e de suas funções na 

composição de todos os editoriais que constituem nosso corpus, observando os sentidos 

representacionais, interativos e composicionais que tais recursos encerram e chamando a 

atenção para a cooperação multimodal estabelecida entre os elementos verbais e os não-

verbais. Por último, temos as “Considerações finais”, nas quais retomamos alguns pontos 

principais da análise e procuramos examinar de que forma os objetivos específicos elaborados 

neste capítulo introdutório foram satisfeitos. 
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CAPÍTULO 1 

MULTIMODALIDADE, SEMIÓTICA SOCIAL E GRAMÁTICA VISUAL 

 

 

Neste capítulo, discutimos um assunto que ganha cada vez mais destaque nas 

pesquisas focadas no texto e na produção/recepção dos sentidos: a multimodalidade 

discursiva. Trabalhamos com o pensamento de Dionísio (2005a), de que toda composição 

textual é um construto multimodal, sendo a linguagem considerada apenas uma das formas de 

representação semiótica que contribui para a construção do significado total do texto. 

Inicialmente, fazemos um percurso mais genérico sobre alguns estudos em torno da 

multimodalidade discursiva. Depois, exibimos alguns conceitos básicos da Semiótica Social, 

perspectiva teórica na qual nos baseamos por tratar linguagem, modo visual e qualquer outra 

forma de semiose como sistemas de significação igualmente complexos e importantes. Em 

seguida, tratamos da Gramática do Design Visual, a qual segue a linha teórica da Semiótica 

Social e que consiste num modelo de análise de composições multimodais proposto por Kress 

e van Leeuwen (1996, 2006), os quais se valem de determinados aspectos do modelo 

metafuncional de análise linguística proposto por Halliday (1978) em sua Linguística 

Sistêmico-Funcional.  

 

 

1.1. TODO GÊNERO É MULTIMODAL 

 

A pós-modernidade, com os avanços tecnológicos, principalmente nos meios de 

comunicação, propiciou o surgimento de uma infinidade de gêneros emergentes 

(MARCUSCHI, 2005), gerados pelas novas relações sociointerativas que se estabeleceram. 

Além disso, os textos escritos passaram a empregar uma maior quantidade de elementos não-

verbais em suas construções. Esse novo cenário, demanda a necessidade de suplantarmos a 

errônea ideia de que as modalidades escrita e falada da língua são as únicas formas de 

representação de informação existentes.  

Esse argumento também é compartilhado por Vieira (2007), que afirma que nas 

práticas comunicativas da pós-modernidade prevalecem os textos multimodais, aqueles que 

empregam mais de um modo de representação da informação, sendo tais práticas antagônicas 

à tradição de supervalorização da linguagem verbal. A autora, porém, citando Kress (1997, 
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apud VIEIRA, 2007), deixa claro que sempre houve comunicação multimodal; o que ocorreu 

nas últimas décadas foi uma alteração de foco. 

Mozdzenski (2008) também destaca essa mudança no tratamento dos textos que 

circulam socialmente, tanto na sua produção quanto na sua leitura. Assinala que “até pouco 

tempo, os modos de representação comunicacional dos textos verbais (fala e escrita) e não-

verbais (imagens, sons, gestos etc.) eram tratados de maneira isolada e estanque, consoante 

suas especificidades. Estas fronteiras, no entanto, tornam-se cada vez mais tênues.” 

(MOZDZENSKI, 2008, p. 21). O autor ainda acrescenta que o processo de leitura de um texto 

multimodal deve ocorrer de maneira integrada entre os elementos verbais e os elementos 

visuais, caso contrário a compreensão da unidade global do texto será afetada. 

Opinião semelhante apresenta Bateman (2008, p. 2), que sugere estarmos vivendo 

“uma „virada visual‟ na comunicação”
4
, decorrente de uma mudança no panorama cultural 

moderno que passou a seguir uma orientação visual e não-verbal. Enfatiza, ainda, que “tem 

havido muitas mudanças no uso de modalidades visuais em documentos no decorrer dos 

últimos 50 anos e as tarefas de decodificação que os leitores enfrentam estão se tornando cada 

vez mais complexas” (BATEMAN, 2008, p. 6). Disso decorre que, para o autor, a habilidade 

de lidar com documentos multimodais não pode mais ficar a cargo de uma aprendizagem 

implícita e informal, que ocorra por “osmose”, mas deve ser desenvolvida explicitamente, 

através de “letramento multimodal” (BATEMAN, 2008, p. 7). 

Dionísio (2005b) também advoga em favor da ampliação do conceito de letramento 

(ou, como a mesma sugere, letramentos), a fim de abarcar a fluência dos indivíduos na 

produção e leitura de textos multimodais. Segundo ela, para que um sujeito seja considerado 

letrado, no atual panorama das práticas comunicativas, ele deve ser capaz de “atribuir sentidos 

a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de produzir 

mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem” (DIONÍSIO, 2005b, p. 159). 

Dionísio (2005a) defende ainda que “referimo-nos à multimodalidade discursiva 

como traço constitutivo a todos os gêneros textuais escritos e orais. Consequentemente, 

recursos visuais e verbais precisam ser vistos como um todo, no processamento dos gêneros 

textuais” (DIONÍSIO, 2005a, p. 178). Isso quer dizer que toda vez que falamos ou 

escrevemos alguma coisa, estamos utilizando mais de um modo de representação da 

informação e, portanto, produzindo um texto multimodal. Ao nos comunicarmos através da 

fala, não usamos só a voz, mas recursos visuais tais como gestos com a cabeça ou as mãos, 

                                                
4
 Neste trabalho, apresentamos traduções livres da obra de Bateman (2008) 
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um franzir de sobrancelhas ou de boca, um sorriso, aproximação ou distanciamento em 

relação ao ouvinte; além de recursos sonoros como onomatopéias, variações no volume da 

voz, entoações que podem indicar uma dúvida, um pedido, uma ordem, uma crítica, e assim 

por diante (Cf. DIONÍSIO, 2005a).  

Já na modalidade escrita, na qual focalizamos nossa pesquisa, os recursos 

multimodais são ainda mais variados, como, por exemplo, figuras, legendas, cores, layout da 

página, tabelas, gráficos, formatos e tamanhos diferentes de letra, disposição do texto em 

colunas, uso de letra capitular, dentre outros tantos. Diante de tamanha diversidade, Dionísio 

(2005a, p. 191) argumenta que, com o intuito de estabelecer uma comunicação inteligível com 

o leitor, “o escritor pode jogar com uma variedade de formas em diferentes situações sociais e 

com diferentes objetivos. As formas visuais dessas ações sociais, resultantes das infinitas 

possibilidades de orquestração entre imagens e palavra, surpreendem o leitor, agradando-o ou 

não”. Os recursos visuais unem-se aos elementos linguísticos não apenas para ilustrar o que é 

dito pelo texto verbal, mas para trazer novos sentidos, corroborando para a significação global 

do gênero, pois, conforme Dionísio (2005a, p. 195), “todos os elementos visuais e suas 

disposições nos textos podem ser analisados, uma vez que desempenham um trabalho 

persuasivo”.  

Também para Kress & van Leeuwen (1996, 2006), os elementos visuais de qualquer 

composição não devem ser tratados displicentemente, pois eles agregam novos significados 

para o todo. Por pensarem assim, esses autores desenvolveram um modelo de análise de 

imagens conhecida como Gramática do Design Visual, sobre o qual tratamos mais adiante. 

Antes, porém, debruçar-nos-emos sobre a Semiótica Social, que compreende os signos, ou 

melhor, os recursos semióticos em sua relação com as práticas sociais e representa o 

arcabouço teórico no qual estão encravadas as bases do modelo de Kress & van Leeuwen 

(1996, 2006) 

 

 

1.2. A RELAÇÃO SIGNOS/SOCIEDADE: OS PRESSUPOSTOS DA SEMIÓTICA SOCIAL 

 

A semiótica foi definida por Saussure (1974, apud HODGE; KRESS, 1988, p. 1) 

como “a ciência da vida dos signos na sociedade”
5
. Apesar de dedicar três páginas do Curso 

de Linguística Geral (CLG) para essa ciência de estudo dos signos que ele chamou 

                                                
5
 Neste trabalho, apresentamos traduções livres da obra de Hodge & Kress (1988). 
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semiologia, Saussure deteve-se apenas em especular o papel que essa nova disciplina teria nas 

décadas que seguiriam sua obra (Cf. HOGDE ; KRESS, 1988). Desenvolveu-se, em seguida, 

um conjunto de teorias semióticas tendo como base para os estudos dos signos a linha adotada 

por Saussure para estudar a linguagem. Essas perspectivas da semiótica, tidas como 

estruturalistas, tratam os modos semióticos no ponto de vista do código, ou seja, observando 

os signos como um artefato que une significante (a forma/ física) e significado (o sentido/ 

mental). Significado e significante são inseparáveis, e, portanto, o sentido é encarado como 

inexoravelmente ligado a uma forma sígnica, como um aspecto inerente ao signo. 

A semiótica social, por seu turno, propõe uma nova perspectiva para observar os 

modos semióticos. Baseada na Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday, essa linha 

considera os vários sistemas semióticos, inclusive a linguagem, como conjuntos de recursos 

que estão à escolha dos falantes de determinada cultura para realizarem sentidos em contextos 

sociais. Portanto, os sentidos são tidos não como inerentes aos signos, mas como pertencentes 

a uma dada cultura e influenciados pelas relações conflituosas que determinam a estrutura 

social de um grupo. 

As fronteiras teóricas da semiótica social foram delineadas por Hodge & Kress 

(1988), em seu livro Social Semiotics. Para realizar um estudo que estabelecesse a relação 

entre os signos e a sociedade, Hodge & Kress (1988, p. viii) partiram, primeiramente, de uma 

concepção de comunicação advinda do Círculo de Bakhtin e de uma concepção de sociedade 

amparada no marxismo:  

 

Vemos a comunicação essencialmente como um processo, não como um 

conjunto desencorpado de significados ou textos. O sentido é produzido e 

reproduzido sob condições sociais específicas através de agências e formas 

materiais específicas. Ele existe em relação a sujeitos e objetos concretos, e é 

inexplicável exceto em termos desse conjunto de relações. A sociedade é 

tipicamente constituída por estruturas e relações de poder, exercidas ou 

resistidas; é caracterizada pelo conflito tanto quanto pela coesão, assim 

sendo as estruturas de significado em todos os níveis, desde as formas 

ideológicas dominantes às ações semióticas locais apresentarão traços de 

contradição, ambiguidade, polissemia em várias proporções, por vários 

meios. (grifo nosso) 

 

 

Essas noções permitem a Hodge & Kress (1988, p. vii) estudar o fenômeno semiótico 

partindo da ideia de que os processos de produção e recepção de sentidos só podem ser 

compreendidos tendo como ponto de partida a dimensão social e as lutas de poder que a 
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caracterizam e que são refletidas nos eventos comunicativos. Essa é, justamente, uma das 

duas premissas que orientam o trabalho dos autores. 

A outra premissa é a de que “nenhum único código pode ser estudado com sucesso 

ou compreendido inteiramente em isolamento”, levando à consideração de que “uma teoria da 

linguagem verbal tem que ser vista em contexto de uma teoria de todos os sistemas sígnicos 

como socialmente constituídos, e tratados como práticas sociais” (HODGE; KRESS, 1988, p. 

vii-viii). Essa postura possibilitou os teóricos da semiótica social basearem muitos de seus 

conceitos em categorias de análise linguística, mais exatamente nas categorias da Linguística 

Sistêmico-Funcional de Halliday, como, por exemplo, os conceitos de modalidade, 

metafunção, participantes, processos, dentre outros que veremos mais adiante. Além disso, 

possibilitou também estudar com coerência analítica mensagens que empreendem ao mesmo 

tempo mais de um modo semiótico, ou seja, os chamados textos multimodais.  

Um aspecto fundamental para a semiótica social é o uso do termo recurso, que 

substitui a noção de “código” da semiótica tradicional. Essa corrente semiótica “considerava 

os sistemas semióticos como códigos, conjuntos de regras para conectar sinais e 

significados”
6
 (JEWITT; OYAMA, 2001, p. 134). Haveria, pois, regras incontornáveis que 

determinariam exatamente que sentido deveria ser atribuído a um som ou a um padrão 

gráfico, de forma que, para se poderem comunicar em determinado código, produtor e 

receptor teriam condicionalmente que conhecer e dominar essas regras. Investigar como se 

deu o surgimento de um código e de suas regras e se e como tais regras podem sofrer 

transformações não fazia parte da agenda da semiótica. Van Leeuwen (2005, p. 47) critica 

essa postura dos semióticos estruturalistas, afirmando que “nesse tipo de formulação as regras 

regem as pessoas, não as regras das pessoas” e representar o código como inalterável “é 

representar as regras criadas pelo homem como se elas fossem leis da natureza”
7
. 

Por sua vez, a semiótica social trata os modos semióticos como recursos, termo 

emprestado de Halliday, que é definido por van Leeuwen (2005, p. 3) como “as ações e os 

artefatos que nós usamos para nos comunicarmos, sejam eles produzidos fisiologicamente ou 

por meios tecnológicos”. Esse autor também argumenta que “na semiótica social, o termo 

„recurso‟ é preferido, porque ele impede a impressão de que „o que um signo representa‟ é 

algo pré-determinado, e não é afetado pelo seu uso” (van Leeuwen, p. 3).  

Os recursos semióticos são, segundo Jewitt & Oyama (2001, p. 136), “produtos de 

histórias culturais” e “foram inventados em contextos de interesses e propósitos específicos”. 

                                                
6
 Neste trabalho, apresentamos traduções livres da obra de Jewitt & Oyama (2001). 

7
 Neste trabalho, apresentamos traduções livres da obra de van Leeuwen (2005) 
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Outro fator importante é que eles não possuem um sentido único e inalienável, mas um 

potencial semiótico, ou seja, uma série limitada de significados que podem ser ativados pelos 

interlocutores em contextos sociais específicos (Cf. JEWITT; OYAMA, 2001, p. 135). Além 

disso, as normas que indicam os potenciais semióticos dos recursos não são imutáveis nem 

inatas, e uma preocupação precípua da semiótica social é estudar os fatores sociais e 

históricos que determinaram o aparecimento de um recurso e os que podem causar mudanças 

em suas regras de uso.  

Jewitt & Oyama (2001, p. 134-135) chamam a atenção para a existência de certos 

tipos de regras ligadas à atividade semiótica, que vão “das leis e prescrições mandatórias até 

as normas do “bom costume”, a influência dos modelos, os conselhos de especialistas, os 

hábitos corriqueiros e assim por diante”. Van Leeuwen (2005, p. 48) esclarece que, apesar de 

essas regras não serem imutáveis, existem certas condições para modificá-las e a principal 

delas é a atribuição de poder, “seja ele o poder do governo, o poder simbólico de influentes 

usuários da língua, ou a influência mais limitada de „líderes de opinião‟ em grupos de 

amigos”. 

Quanto à agenda da semiótica social, há três trabalhos principais de que se ocupam 

os teóricos dessa corrente, descritos da seguinte forma por van Leeuwen (2005, p. 3): 

 

 

1 coletam, documentam e catalogam sistematicamente os recursos 

semióticos – incluindo sua história 

2 investigam como esses recursos são usados em contextos históricos, 

culturais e institucionais específicos, e como as pessoas falam sobre eles 

nesses contextos – os planejam, ensinam, justificam, criticam etc. 

3 contribuem para a descoberta e o desenvolvimento de novos recursos 

semióticos e de novos usos dos recursos existentes. 

 

   

A primeira grande tarefa dos sociossemióticos é, portanto, produzir inventários de 

recursos, tentando investigar como eles surgiram e que potenciais semióticos eles possuem. 

Em segundo lugar, pode-se estudar também os usos sociais dos recursos, as regras que os 

regulam e o modo como seus usuários se posicionam frente a eles, em outras palavras, os 

semióticos sociais investigam os registros. A terceira atividade que ocupam os sócio-

semióticos é a de expandir os recursos semióticos, procurando detectar novas possibilidades, 

novas ferramentas e novos meios para a produção e a interpretação de significados sociais. 

Jewitt e Oyama (2001, p. 140), ao referirem-se ao modo visual, enfatizam que “a 

semiótica social visual é funcionalista no sentido de que ela vê os recursos visuais como tendo 
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sido desenvolvidos para fazer tipos específicos de trabalhos semióticos”. Assim sendo, o 

modo visual, como qualquer outro sistema de produção de significados, é considerado como 

uma rede de recursos que possuem um potencial para cumprir determinados propósitos na 

comunicação social.  

Halliday (1978), que tratava a linguagem como um modo semiótico, reconheceu a 

existência de três tipos de trabalho semiótico ligados ao uso da linguagem e denominou-os 

metafunções: a ideacional, a interpessoal e a textual. Kress e van Leeuwen (1996, 2006), 

estendem essa ideia ao modo visual, argumentando que as imagens, em seu uso comunicativo, 

também preenchem as mesmas funções, as quais eles re-nomearam como representacional, 

interativa e composicional. Na próxima seção, trataremos mais detidamente a teoria de 

Halliday, denominada Linguística Sistêmico-Funcional e veremos, também com mais 

detalhes, como Kress & van Leeuwen (1996, 2006) transportaram o modelo hallidayano para 

a análise de compostos visuais. 

 

 

1.2.1. Halliday e a Linguística Sistêmico-Funcional 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) é um modelo de estudo da linguagem 

criado pelo inglês Michael A. K. Halliday. Essa teoria se insere no paradigma funcionalista da 

linguística, a qual “ressalta a função que a forma linguística desempenha na interação 

comunicativa”, distinguindo-se da linha formalista, que tem como parâmetro o estudo da 

estrutura e “relega a função a um plano secundário” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 

2007, p. 13). 

A LSF se preocupa em “estabelecer princípios gerais relacionados ao uso da 

linguagem” (HALLIDAY, 1978). Portanto, interessa-lhe o estudo da língua em 

funcionamento vinculada ao seu contexto de uso. Para essa linha teórica, a língua não é um 

sistema de regras descontextualizadas, mas um sistema de escolhas possíveis de serem usadas 

em determinadas situações de comunicação. Halliday (1978, p. 128) considera que aprender 

uma língua significa dominar as funções linguísticas, quer dizer, “aprender os usos da língua, 

e os significados, ou antes, o potencial significativo a eles associado”. 

Para a LSF, “um texto é uma porção de língua em uso”, trata-se de “uma coleção 

harmoniosa de sentidos apropriados ao seu contexto”
8
 (BUTT et al, 2001, p. 3). Por vê-lo 

                                                
8
 Neste trabalho, apresentaremos traduções livres da obra de Butt et. al. (2001). 
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como produto autêntico da interação social, a LSF prioriza o estudo do texto, por ser essa a 

melhor forma de se observar a língua em funcionamento. Butt et al (2001, p. 3) explicam que 

um texto sempre ocorre em dois contextos: um contexto externo, conhecido como contexto de 

cultura, que é descrito como um conjunto de todos os significados possíveis dentro de uma 

cultura particular; e um contexto interno, conhecido como contexto de situação, que constitui 

um contexto mais específico e imediato que envolve o escritor ou o falante. Para Butt et al 

(2001, p. 3), “a combinação do contexto de cultura com o contexto de situação resulta nas 

diferenças e similaridades entre uma porção da linguagem e outra”.  

Na verdade, segundo Butt et al (2001, p. 4) as diferenças existentes entre os textos 

podem ser atribuídas a apenas três aspectos da contexto de situação: o campo, a relação e o 

modo. Os autores definem cada um desses itens da seguinte maneira:  

a) campo – trata-se daquilo sobre o que se fala ou escreve; os objetivos gerais e 

específicos do texto; 

b) relação – trata-se da relação entre o falante/escritor e o ouvinte/leitor; 

c) modo – trata-se do canal de transmissão do texto que está sendo feito. 

De acordo com Butt et. al. (2001, p. 5), esses “três parâmetros do contexto de 

situação afetam nossas escolhas linguísticas precisamente porque elas refletem as três 

principais funções da linguagem”. Essas três funções principais, conhecidas como 

metafunções (ou macro-funções), dizem respeito à ideacional (relacionada ao campo), à 

interpessoal (relacionada à relação), e à textual (relacionada ao modo).  

Halliday (1978, p. 147) define a metafunção ideacional como a função que a língua 

exerce para “expressar um conteúdo em termos da experiência do falante e da experiência da 

comunidade linguística”, sendo essas experiências tanto materiais como mentais. Através dos 

sentidos ideacionais, interpretamos, no discurso, nossas experiências exteriores e interiores, 

que consistem de um fluxo contínuo de eventos, ou acontecimentos. A oração pode ser vista, 

portanto, como um “modo de reflexão, um modo de impor ordem à variação e ao fluxo sem 

fim de eventos” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 170)
9
. O sistema gramatical por 

meio da qual isso pode ser alcançado é o da transitividade, que envolve participantes – como 

Ator e Meta, Experienciador e Fenômeno, Portador e Atributo etc –, praticando ou sofrendo 

ações (processos), que podem ocorrer sobre determinadas circunstâncias de tempo, local, 

causa, maneira e assim por diante. Por exemplo, na oração “...para que os países ricos e 

emergentes cheguem a um acordo em Cancun”
10

, temos os participantes “os países ricos e 

                                                
9
 Neste trabalho, apresentamos traduções livres de Halliday & Matthiessen (2004). 

10
 Exemplo retirado de Furtado da Cunha & Souza (2007, p. 63) 
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emergentes” como Ator, e “um acordo” como Meta, envolvidos no processo material
11

 

“cheguem”, enquanto “em Cancun” funciona como circunstância locativa, que situa tal 

processo no espaço. 

A metafunção interpessoal é aquela que nos permite, ao mesmo tempo em que 

interpretamos o mundo, desempenharmos no discurso “nossas relações sociais e pessoais com 

as outras pessoas ao nosso redor” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 29). O elemento 

interpessoal é o que dá à oração o caráter de proposição ou de proposta, através das quais nós 

informamos ou perguntamos, damos uma ordem ou oferecemos bens e serviços, e ainda 

avaliamos e expressamos nossa atitude em relação ao nosso interlocutor e ao conteúdo de 

nossa enunciação (Cf. HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004).  Esta metafunção é realizada 

por meio dos sistemas de modo (indicativo, imperativo e estruturas interrogativas) e 

modalidade (auxiliares modais, elementos modalizadores), sendo que este refere-se à 

expressão dos juízos do falante em relação ao que ele diz; enquanto aquele remete à seleção 

de papeis realizada pelo falante para si mesmo e para seu interlocutor, os quais podem ser de 

solicitante ou fornecedor de informação (no caso de uma pergunta ou/e declaração), ou ainda 

de solicitante ou fornecedor de bens e serviços (no caso de uma ordem ou oferta de favor) (Cf. 

HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

A terceira metafunção é a textual, definida por Halliday (1978, p. 157) como a 

função que “preenche a exigência de que a língua seja operacionalmente relevante – que tenha 

uma textura, em contextos situacionais concretos”. A metafunção textual organiza a oração, 

dando-a coerência e inteireza linear e encaixando-a de forma coesa ao fluxo discursivo. Nos 

termos de Pezatti (2004, p. 180), ela é a função que “nos habilita a criar um texto”. Essa 

função também está sempre presente em qualquer ato comunicativo, agindo em conjunto com 

as outras duas metafunções. Ela é realizada através do sistema de tema, que se refere à 

organização sintática da sentença (relação tema-rema), e à organização do fluxo de 

informação (relação dado-novo). 

De acordo com Halliday (1978, p. 146), “essas „macro-funções‟ são os reflexos 

linguísticos altamente abstratos da multiplicidade dos usos sociais da língua”. É importante 

termos em mente que elas nunca se realizam separadamente, mas de maneira simultânea em 

qualquer uso que façamos da língua. Nos termos de Halliday (1978, p. 158), “uma oração do 

                                                
11

 Segundo a LSF, os processos materiais são aqueles que “constituem ações de mudanças externas, físicas e 

perceptíveis” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 56). Os outros tipos de processos são os mentais, os 

relacionais, os comportamentais, os existenciais e os verbais.  
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inglês [e de qualquer outra língua] é a realização simultânea de significados ideacionais, 

interpessoais e textuais”. 

Portanto, a LSF constitui-se como um modelo de estudos linguísticos que vê a língua 

como um sistema de escolhas determinadas por critérios funcionais. Porém, como indicam 

Furtado da Cunha & Souza (2007, p. 19), atualmente, a utilização do modelo desenvolvido 

por Halliday e seus seguidores não se restringe apenas ao estudo da língua. Dentre os seus 

outros usos, segundo as autoras, incluem-se “o desenvolvimento de programas de 

alfabetização para estudantes de escolas primária e secundárias na Austrália”, “o 

desenvolvimento de programas de treinamento de empresas”, além de influenciar “estudos em 

diversas áreas do conhecimento humano, como o trabalho com o letramento visual (KRESS; 

van LEEUWEN, 1996)”. O próximo tópico desse capítulo dedica-se à discussão desse último 

aspecto, fazendo a necessária correlação com a LSF. 

 

 

1.2.2. Kress & van Leeuwen e a Gramática Visual 

 

Kress & van Leeuwen (1996, 2006), em sua obra Reading Images: The Grammar of 

Visual Design, discutem a relevância cada vez mais crescente das imagens e dos compostos 

visuais na chamada “paisagem semiótica” atual. Nesse sentido, os autores criticam as teorias 

semióticas tradicionais que imputavam ao modo visual um papel meramente ilustrativo, ou até 

mesmo alegórico em relação ao texto verbal. Este é o caso de Barthes (1977 apud KRESS; 

van LEEUWEN, 2006, p. 18), que afirmava que:  

 

 

o sentido das imagens (e de outros códigos semióticos, como roupas, 

comida, etc.) estão sempre relacionadas ao texto verbal e são, de certo modo, 

dependentes dele. Por si só, as imagens são, ele pensava, muito 

“polissêmicas”, muito abertas a uma variedade de sentidos possíveis. Para 

chegar a um sentido definido, a linguagem deve vir ao resgate. 

 

 

Para Kress & van Leeuwen (2006, p. 18), as considerações de Barthes não condizem 

com a verdadeira realidade da comunicação multimodal, uma vez que “o componente visual 

de um texto é uma mensagem independentemente organizada e estruturada, conectada com o 

texto verbal, mas de modo nenhum dependente dele”. Além disso, diferentemente do que 
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pensavam os semióticos tradicionais, os autores destacam o caráter ideológico que tais 

elementos encerram, defendendo que: 

 

 

As estruturas visuais não simplesmente reproduzem as estruturas da 

realidade. Pelo contrário, elas produzem imagens da realidade que está 

vinculada aos interesses das instituições sociais no interior das quais as 

imagens são produzidas, circuladas e lidas. Elas são ideológicas. As 

estruturas visuais nunca são meramente formais: elas têm uma dimensão 

semântica profundamente importante. (KRESS & van LEEUWEN, 2006, p. 

47). 
 

 

Isso significa que o processamento das imagens deve ocorrer com o mesmo rigor 

racional e critico que a leitura da palavra encerra, de forma a considerar sua dimensão sócio-

ideológica. Para Kress & van Leeuwen (2006, p. 20), “numa cultura alfabetizada os meios 

visuais da comunicação são expressões racionais de significados culturais propícios a 

julgamentos e análises racionais”. É por isso que esses autores propõem uma teoria de análise 

de elementos visuais. A Gramática do Design Visual (GDV), como ficou conhecida essa 

teoria, compreende as imagens como estruturas sintáticas que podem ser examinadas assim 

como a linguagem. Isso é possível pelo fato de o método de Kress & van Leeuwen (1996, 

2006) ter suas bases na LSF, a qual pode ser adequada para a análise sintática de qualquer 

sistema semiótico, inclusive a imagem, já que o que interessa a esse modelo é o estudo da 

função, e não da forma. 

Segundo Kress & van Leeuwen (2006, p. 40), “o modo visual, assim como todos os 

modos semióticos [incluindo o linguístico], tem que servir a diversas exigências 

comunicacionais (e representacionais), com o fim de funcionar como um sistema de 

comunicação completo”. Em seu trabalho, eles adotaram a noção teórica de metafunção 

utilizada por Halliday (1978) no modelo da LSF, para referir-se às funções principais que todo 

elemento visual realiza em uma composição: metafunção representacional, metafunção 

interativa e metafunção composicional. 

Obviamente, cada uma dessas metafunções sugeridas por Kress & van Leeuwen 

(2006) corresponde a uma adaptação das respectivas metafunções ideacional, interpessoal e 

textual do modelo de Halliday (1978, 2004). Para mostrar a relação entre os dois modelos 

teóricos, reproduzimos abaixo o Quadro 1, retirado de Fernandes & Almeida (2008, p. 12)
12

:  

                                                
12

 Fernandes & Almeida (2008), em seu artigo, revisitam a teoria da GDV, aplicando seus principais conceitos à 

análise de cartazes de guerra. 
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Halliday Kress e van Leeuwen  

IDEACIONAL REPRESENTACIONAL 

Responsável pelas estruturas que constroem visualmente 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, é 

analisada dentro da função denominada de função 

interativa (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), onde 

recursos visuais constroem “a natureza das relações de 

quem vê e o que é visto”. 

TEXTUAL COMPOSICIONAL 

Responsável pela estrutura e formato do texto, é realizada 

na função composicional na proposição para análise de 

imagens de Kress & van Leeuwen, e se refere aos 

significados obtidos através da “distribuição do valor da 

informação ou ênfase relativa entre os elementos da 

imagem”. 

Quadro 1.1. As metafunções de Halliday e de Kress & van Leeuwen. (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p.12) 

 

 

Apesar da capacidade, que o modo visual apresenta, de concretizar as mesmas 

funções do modo linguístico, é necessário esclarecer que há situações em que os elementos 

visuais não conseguem transmitir o que é expresso pela linguagem. Da mesma forma, nem 

sempre o que é dito pela imagem pode ser dito pela escrita. Nas palavras dos autores da GDV:  

 

 

[…] os modos semióticos da escrita e da comunicação visual têm cada um seus 

próprios meios muito particulares de realizar relações semânticas os quais podem 

ser muito similares. [...] isso não quer dizer que todas as relações que podem ser 

realizadas linguisticamente podem também ser realizadas verbalmente – ou vice 

versa, que todas as relações que podem ser realizadas visualmente podem também 

ser realizadas linguisticamente (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 46). 

 

 

Dizendo de outra maneira, imagem e linguagem compõem significados próprios para 

propósitos comuns. Esses dois modos utilizam instrumentos específicos com o objetivo de 

desempenharem as três chamadas metafunções. Enquanto a linguagem realiza a metafunção 

ideacional através do sistema de transitividade, a metafunção interpessoal através do sistema 

do modo (incluindo as modalidades) e a metafunção textual através do sistema temático; a 

imagem realiza a metafunção representacional através do sistema vetorial (no caso dos 

processos narrativos) e do sistema de taxonomias (no caso dos processos conceituais), a 

metafunção interativa através dos recursos do contato, da distância social, da perspectiva e da 

modalidade, e a metafunção composicional através dos sistemas do valor informativo, da 

estruturação e da saliência. Trataremos, a seguir, de cada uma dessas metafunções 

desempenhadas pelo modo visual. 
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1.2.2.1. A metafunção representacional: a estrutura narrativa e a estrutura conceitual 

 

Como vimos, uma das três principais metafunções realizadas pelos elementos visuais 

é a ideacional, que se refere à capacidade de “representar objetos e suas relações no mundo 

exterior ao sistema representacional” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 40). Na GDV, 

essa metafunção se divide em estrutura narrativa e estrutura conceitual, que são uma 

adaptação do sistema de transitividade da LSF para o estudo da sintaxe visual. 

A fim de compreendermos essas duas noções, é fundamental entendermos os 

conceitos de participantes representados e de vetor dentro da GDV. O termo participantes 

representados é usado por Kress e van Leeuwen (2006) para referir-se a todos os objetos ou 

elementos que fazem parte de um processo visual, relacionando-se uns com os outros
13

.  

Nos diagramas, os participantes são representados por formas geométricas, como 

quadrados ou círculos, ligados por setas ou traços, por exemplo, os participantes message 

(mensagem), encoder (codificador), interpreter (interpretador) e decoder (decodificador) da 

Figura 1.1. Numa imagem naturalista, como a foto de um ciclista em uma floresta (Figura 

1.2), por exemplo, é extremamente difícil determinar todos os participantes, já que, além do 

ciclista e da bicicleta, incluem-se as roupas que ele está usando, a estrada, cada árvore, cada 

folha e cada pedra que aparecem na paisagem, e assim por diante. Nesses casos, focamos a 

análise nos participantes ditos mais salientes, como o ciclista e a bicicleta, que se destacam 

pelo tamanho e por ocuparem o centro e o primeiro plano da imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 Além dos participantes representados, Kress & van Leeuwen (1996, p.44) identificam outro tipo de 

participante: os participantes interativos que são “aqueles que falam, ouvem ou escrevem e lêem, produzem 

imagens ou as visualizam”. Mas de agora em diante, sempre que utilizarmos nesse trabalho o termo 

participantes, referir-nos-emos aos participantes representados. 

Fonte: Watson and Hill (1980, p. 40 apud 

KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 6) Fonte: http.://veraoverdeorg.blogspot.com 

Figura 1.1. Diagrama 
 Figura 1.2. Imagem naturalista 
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O vetor, de acordo com os autores, é o elemento que relaciona os participantes; na 

LSF equivale aos processos ou verbos. No caso dos diagramas, são representados por um 

elemento gráfico que indica direcionalidade, como as setas da Figura 1.1. Já no caso das 

imagens, o vetor é retratado por uma linha oblíqua formada pelos corpos ou membros dos 

participantes, ou ainda pelos instrumentos usados por eles. No caso da Figura 1.2, o vetor é 

formado pela bicicleta, pelos braços do ciclista e pela própria estrada, os quais indicam a 

direção que o ciclista está tomando. 

Kress & van Leeuwen (2006, p. 59) explicam que quando os participantes aparecem 

conectados por um Vetor, eles são representados como fazendo alguma coisa um ao ou pelo 

outro. Nesses casos, a imagem representa uma estrutura narrativa, ou processo narrativo, 

apresentando ações acarretadas e eventos, processos de mudança, arranjos espaciais 

transitórios etc. Os autores da GDV sugerem que “diferentes tipos de processos narrativos 

podem ser distinguidos com base no tipo de vetor e no número e no tipo de participantes 

envolvidos” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 63), e classificam as estruturas narrativas em: 

 Processos de ação: que na LSF correspondem aos processos materiais, relacionam 

dois tipos de participantes: o Ator, do qual o vetor emana ou o qual ele mesmo, 

inteiramente ou em parte, forma o vetor; e a Meta, para o qual o vetor é direcionado, 

aquele que sofre a ação do Ator. Os processos de ação podem ainda ser divididos em: 

não-transacional, quando o Ator é o único participante e, portanto, sua ação não se 

dirige a nenhuma Meta; evento, quando a Meta é o único participante; ou transacional, 

quando aparecem ambos, Ator e Meta. No exemplo do cartaz de guerra reproduzido na 

Figura 1.3
14

, as pessoas no primeiro plano assumem o papel de Atores, que realizam a 

ação de saudar o trem que, por sua vez, é a Meta. Os vetores desses processos são 

formados por cada um dos braços erguidos em direção à locomotiva. 

 

 

  

                                                
14

 Este e os demais exemplos utilizados nesta sessão são retirados de Fernandes & Almeida (2008). 
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Figura 1.3. Processo de ação
15

. 

Fonte: www.calvin.com (apud FERNANDES; 

ALMEIDA 2008, p.14) 
 

 

 Processos reacionais: que na LSF correspondem aos processos mentais, ocorrem 

quando o vetor é formado por uma linha que parte do olho de um participante 

chamado Reator em direção a um Fenômeno. O Reator deve necessariamente ser um 

homem, ou um animal ou objeto personificado, enfim que tenha olhos visíveis e que 

seja capaz de ter expressão facial. O Fenômeno, para o qual se dirige o olhar do 

Reator, pode ser formado por mais de um participante ou ser, até mesmo, uma 

estrutura narrativa. Na Figura 1.4, a seguir, a menina, que é o Reator, olha fixamente 

em direção ao pai, que é o Fenômeno nesse processo. 
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15

 No cartaz, lê-se “Unsere deutsche reichsbahn", do alemão “Nossa Ferroviária Alemã”.  
16

 No cartaz, lê-se “Daddy, what did you do in the Great War”, do inglês “Pai, o que você fez na Grande 

Guerra?” 

Fonte: www.firstworldwar.com/posters/uk.htm 

(apud FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 15) 

Fonte: www.propagandaposters.us (apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 16) 

Figura  1.4.  Processo de reação Figura 1.5. Processo verbal 

 

http://www.calvin.com/
http://www.firstworldwar.com/posters/uk.htm
http://www.propagandaposters.us/
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 Processos verbais e processos mentais: típicos das histórias em quadrinho, mas que 

hoje em dia aparecem em livros didáticos e nas telas dos bancos automáticos. No 

sistema de transitividade da LSF, esses processos recebem o mesmo nome, embora os 

mentais tenham uma abrangência maior que não apenas o pensamento. Os 

participantes desses processos são: o Dizente (no caso dos balões de diálogo) ou 

Experienciador (no caso dos balões de pensamento), que podem ser um ser humano ou 

animal ou coisa personificada que pensa ou diz alguma coisa; e o Assunto: aquilo que 

é dito ou pensado pelo Dizente ou o Experienciador, geralmente escrito dentro de um 

balão. Nesses processos, o Vetor é representado pela protuberância do balão, que 

aponta para o Dizente ou o Experienciador. No cartaz de guerra reproduzido na Figura 

1.5, temos um processo verbal no qual a mulher representada assume o papel de 

Dizente, enquanto a expressão “We can do it!” (Nós podemos fazer!) é o Assunto. 

  

Agora, quando não há vetores e os participantes são apresentados de maneira estática 

e atemporal, formando uma taxonomia, temos outro tipo de estrutura: a conceitual. Os 

modelos conceituais classificam, estruturam ou dão significado, podendo ser, por tanto, 

classificacionais, analíticos ou simbólicos, respectivamente. Grosso modo, poderíamos dizer 

que equivalem aos processos relacionais da LSF. 

 Processos classificacionais: “representam os participantes em termos de sua posição 

em uma ordem estática”. Envolvem dois tipos principais de participantes: o 

Superordinado e os Subordinados. No cartaz de guerra a seguir, na Figura 1.6, está 

presente um processo classificatório em que os diversos tipos de tanques de guerra são 

Subordinados a uma categoria mais ampla: a dos veículos bélicos: 
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Figura 1.6. Processo classificacional
17 

Fonte: http://digital.library.unt.edu (apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 16) 

 

 

 Processos analíticos: são aquelas que “relacionam os participantes em termos de uma 

estrutura parte-todo”. Eles envolvem dois tipos de participantes: “um Portador (o todo) 

e determinado número de Atributos Possessivos (as partes)”. A seguinte mensagem 

visual, na Figura 1.7, mostra uma estrutura analítica em que os aviões são os 

Portadores e suas partes (asas, turbinas, fuselagens e calda) são os Atributos 

Possessivos: 

 

 

 

Figura 1.7. Processo analítico
18 

Fonte: http://digital.library.unt.edu (apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p.17). 

 

 

                                                
17

 No cartaz, lê-se “Learn to recognize these vehicles”, do ingles “Aprenda a reconhecer estes veículos”. 
18

 No cartaz, lê-se “Wing Engine Fuselage Tail WEFT is system for aircraft recognition”, do inglês “Asa Motor 

Fuselagem Calda „WEFT‟ é um sistema para reconhecimento de aeronaves” 

http://digital.library.unt.edu/
http://digital.library.unt.edu/
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 Processos simbólicos: dizem respeito ao “que um participante significa ou é” e podem 

envolver dois tipos de participantes: Portador e Atributo Simbólico. (Cf. KRESS; van 

LEEUWEN, 2006, p. 83-105). Fernandes & Almeida (2008, p. 17) mostram, como 

exemplo de processo simbólico, a seguinte imagem, na Figura 1.8, que apresenta um 

soldado alemão que possui muita saliência na composição. Nessa imagem, o soldado é 

o Portador ao qual são atribuídos, através de uma saturação exagerada das cores, 

valores simbólicos tais como coragem, disciplina e firmeza. Além disso, a bandeira e a 

braçadeira nazistas que ele porta aparecem como atributos simbólicos que o 

identificam como um soldado de Hitler. 

 

 

 

Figura 1.8. Processo simbólico.
19 

Fonte: www.calvin.edu (apud FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p.17) 

 

 

Além dos participantes e processos, a metafunção representacional abrange outra 

categoria: a das circunstâncias. Segundo Kress & van Leeuwen (2006, p. 72), as 

circunstâncias são os elementos secundários que compõem a imagem e que não se ligam aos 

participantes principais por meio de vetores. Dependendo do tipo de relação que eles 

estabelecem com os participantes principais, as circunstâncias podem ser de três tipos:  

                                                
19

 No cartaz, lê-se “S.A. Mann brand”, do alemão “A marca do homem da S.A.”. 

http://www.calvin.edu/


41 

 

 Circunstâncias locativas: quando servem de cenário onde se localizam os 

participantes principais e suas ações. Na Figura 1.9, que representa um processo de 

reação em que o soldado observa um túmulo, todos os participantes ao redor do 

soldado e do túmulo, ou seja, as flores, o céu, as nuvens, as casas no horizonte etc., 

funcionam como cenário que situa aquela ação (reacional) e dá-lhe uma atmosfera 

dramática;   

 

 

 

Figura 1.9. Circunstâncias locativa e de acompanhamento
20

 

Fonte: HTTP://purl.pt (apud FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p.22) 

 

 

 Circunstâncias de acompanhamento, quando têm a mera função de acompanhar os 

participantes principais, sem estabelecer com eles qualquer tipo de relação vetorial ou 

simbólica. Na Figura 1.9, a arma atrás do soldado se apresenta apenas como um 

acompanhamento daquele participante: “O soldado, com sua arma, observa o túmulo”; 

 Circunstâncias de meio, quando servem de ferramenta ou instrumento para a 

realização da ação dos participantes principais, sem haver nenhum tipo de vetor claro 

entre o instrumento e seu usuário (Cf. KRESS; van LEEWUEN, 2006, p. 72). Um 

exemplo desse tipo de circunstância pode ser visto na Figura 1.2 (ver p. 35), em que a 

bicicleta cumpre a função de instrumento com o qual o ciclista pode percorrer a 

estrada.  

A seguir, vamos abordar a segunda metafunção indicada por Kress & van Leeuwen 

(1996, 2006) em seu modelo de análise de imagens: a metafunção interativa. 

                                                
20

 No cartaz, lê-se “„If ye break faith – we shall not sleep.‟ Buy Victory Bonds”, do inglês “„Se você perder fé – 

podemos não dormir.‟ Compre Bônus de Vitória”.  

http://purl.pt/
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1.2.2.2. A metafunção interativa: os sistemas do contato, da distância social, da perspectiva e 

da modalidade. 

 

A metafunção interativa refere-se ao modo como as pessoas, objetos e lugares 

retratados na imagem são mostrados como interagindo virtualmente com os observadores. 

Kress & van Leeuwen (2006) argumentam que, quando o produtor produz uma imagem, ou 

qualquer outra mensagem visual, ele o faz tendo em mente um receptor ideal que, apesar de, 

na maioria das vezes
21

, não estar co-presente no momento da produção, compartilha com ele 

elementos em comum: “a própria imagem, e um conhecimento dos recursos comunicativos 

que permitem sua articulação e compreensão, um conhecimento do modo como as interações 

sociais e relações sociais podem ser codificadas nas imagens” (p. 115). 

Para estabelecer relações sociais virtuais entre os participantes representados e o 

receptor da imagem, o produtor tem à sua disposição os sistemas do contato, da distância 

social, da atitude e da perspectiva. Além disso, é possível, ainda, ao produtor usar o sistema 

da modalidade para codificar o valor de verdade que ele deseja que o observador atribua à 

imagem ou a qualquer outro modo visual. É necessário reiterar que estamos lidando com uma 

concepção de comunicação que envolve produção e recepção como processos ativos de 

construção e negociação de significados, de forma que o receptor, como membro 

compartilhante da cultura no interior da qual as imagens que lê circulam, deve também 

atualizar seu conhecimento sobre esses sistemas com vistas a reconstruir o significado 

pretendido pelo produtor. A partir de agora, trataremos de cada um desses fatores 

individualmente: 

 

A) Contato 

Os participantes representados podem ser retratados olhando diretamente para o 

observador. Estabelece-se, assim um contato de demanda. Nesse caso, segundo Kress & van 

Leeuwen (2006), “o olhar do participante demanda algo do observador, demanda que o 

observador entre em algum tipo de relação imaginária com ele ou ela”. Outros elementos da 

imagem, como a expressão facial ou os gestos dos participantes representados, significarão 

exatamente o tipo de relação estabelecida, que pode ser de afinidade, amizade, sedução, 

                                                
21

 Apesar de rara, Kress & van Leeuwen (2006) chamam atenção para a possibilidade de produtor e receptor das 

imagens compartilharem, de forma direta e imediata, do mesmo contexto, ou seja, participando de uma interação 

“face a face”: “como quando fazemos fotografias de outra pessoa para guardar na carteira ou no porta-retrato, ou 

desenhamos mapas para indicar ao outro a direção correta, ou desenhamos diagramas para explicar ideias aos 

outros (p. 114)” 
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confiança, autoridade etc.. Na Figura 1.10, a menina é representada demandando do leitor que 

ele compartilhe consigo uma relação virtual de afinidade (o que é significado, por exemplo, 

através do sorriso).  

Agora, quando os participantes representados não olham para o observador, 

estabelece-se um contato de oferta. Nesse caso, para Kress & van Leeuwen (2006, p. 119), a 

imagem “oferta os participantes representados ao observador como itens de informação, 

objetos de contemplação, impessoalmente, como se eles fossem espécimes num mostruário”. 

Como exemplo, podemos observar a imagem reproduzida na Figura 1.11, em que os militares 

não instituem nenhum tipo de relação com o observador, o qual, por sua vez, assume o papel 

de um expectador invisível. 
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B) Distância social:  

O tamanho do enquadramento, isto é, a escolha entre plano fechado (close-up), 

plano médio ou plano aberto, em graus variados, produz no leitor uma impressão de maior ou 

menor distância em relação aos participantes representados. Para Kress & van Leeuwen 

(2006), essa impressão é codificada metaforicamente em termos de uma relação social mais 

ou menos íntima, mais ou menos impessoal entre participante representado e leitor. Para 

                                                
22

 No cartaz, lê-se “My Daddy bought me a War Loan Bond. Did your?”, do inglês “Meu pai comprou-me um 

Bônus de Guerra. E o seu?”. 
23

 No cartaz, lê-se “Ja, am 10. April”, do alemão “Sim, em 10 de abril”. 

Figura 1.10. Contato de demanda 

Fonte: www.firstworldwar.com/posters (apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 18) 

Figura 1.11. Contato de oferta 

Fonte: http://library.geogetown.edu (apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 19) 

http://www.firstworldwar.com/posters
http://library.geogetown.edu/
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descrever esses sentidos, os autores da GDV remetem às categorias desenvolvidas por Hall 

(1964 apud KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 125) que determina: 

 

 

Na distância íntima, [...] vemos o rosto ou a cabeça apenas. Na distância 

pessoal próxima incluímos a cabeça e os ombros. Na distância pessoal 

afastada vemos a outra pessoa da cintura pra cima. Na distância social 

próxima vemos a figura inteira. Na distância social afastada vemos a figura 

inteira “com espaços ao redor”. E na distância pública podemos ver o torso 

de pelo menos quatro ou cinco pessoas. (grifos nossos) 

 

 

A seguir, apresentamos três cartazes de guerra cujas imagens exemplificam três 

graus diferentes de distância social (ver Figuras 1.12, 1.13 e 1.14, abaixo). Na Figura 1.12, é 

possível notar cada detalhe do rosto do soldado, o que revela ao leitor traços de sua 

personalidade, aproximando-os virtualmente. Já na Figura 1.13, a distância social codificada é 

intermediária, significando que o casal de trabalhadores rurais pode não ser desconhecido, 

mas também não compartilha uma relação íntima com o leitor. Por fim, na Figura 1.14, a 

distância social é máxima, denotando que as mulheres e crianças representadas parecem 

totalmente estranhas ao leitor. 
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24

 No cartaz, lê-se “I need you on the job full time…Don‟t get hurt”, do inglês “Eu preciso de você no trabalho 

em tempo integral ... Não seja ferido”.  
25

 No cartaz, lê-se “Work on a farm... this Summer”, do inglês “Trabalhe numa fazenda… este verão”. 
26

 No cartaz, lê-se “Women in war time”, do inglês “Mulheres em tempo de guerra” 

Figura 1.12. Distância próxima 

Fonte: www.secondworldwarhist 

ory.com  (apud FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p. 20) 

Figura 1.13. Distância média Figura 1.14. Distância longa 

Fonte: www.royalalbertamu 

seum.ca   (apud FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p. 20) 

Fonte: http://digital.library. 

unt.edu (apud FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p. 20) 
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C) Perspectiva:  

Outro sistema de construção de sentidos interativos envolvido na produção e 

recepção de imagens é a perspectiva, ou seja, a escolha de um “ponto de vista” ou um ângulo 

subjetivo de onde os participantes representados são captados. Segundo Kress & van Leeuwen 

(2006, p. 129), “isso implica a possibilidade de expressar atitudes subjetivas com respeito aos 

participantes representados, humanos ou não”.  

A seleção de um ângulo no eixo horizontal tem o potencial de significar o grau de 

envolvimento do leitor em relação ao que é retratado; têm-se, aqui, duas possibilidades: a 

primeira é o uso de um ângulo frontal, sugerindo um envolvimento do leitor com os 

participantes representados, como se ambas as partes fizessem parte do mesmo mundo (Cf. 

KRESS; van LEEUWEN, p. 136), como é o caso do exemplo da Figura 1.15; a segunda é o 

uso de um ângulo oblíquo que, pelo contrário, sugere uma relação de alheamento entre 

participantes representados e interativos, no sentido de que eles não fazem parte do mesmo 

mundo (Cf. KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 136). Existem diferentes graus em que 

podemos usar o ângulo oblíquo, desde um ponto de vista que capte os participantes 

representados levemente de lado até um ponto de vista que os capte virados de costas, 

comunicando também, dessa forma, diferentes graus de alheamento, como mostram as 

Figuras 1.16 e 1.17. 
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27

 No cartaz, lê-se “Protect his future ...watch your tongue. Silence means security”, do inglês “Proteja seu 

future …vigie tua língua. Silêncio significa segurança”. 
28

 No cartaz, lê-se “Back him up! Compre Victory Bonds”, do inglês “Dê-lhe cobertura! Compre Bônus de 

Vitória”. 

Figura 1.15. Ângulo frontal – 

envolvimento 
Figura 1.16. Ângulo oblíquo -  

alheamento 

Fig 1.17. Participante representado 

de costas - alheamento máximo  
Fonte: www.royalalbertamu 

seum.ca (apud FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p. 19) 

Fonte: www.secondworldwarh 

istory.com (apud FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p. 21) 

Fonte: www.library.georgetown 

.edu (apud FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p. 21) 
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A escolha de um ponto de vista também se dá, ao mesmo tempo, no eixo vertical, o 

que tem o potencial de significar diferentes tipos de relações de poder entre participantes 

representados e interativos. Quando os participantes representados na imagem são mostrados 

a partir de um ângulo alto, ou seja, de cima para baixo, cria-se virtualmente uma relação em 

que o observador possui poder sobre eles. Ao contrário, ou seja, quando a perspectiva 

escolhida é de um ângulo baixo (imagem vista de baixo para cima), cria-se virtualmente uma 

relação hierárquica em que os participantes representados têm poder simbólico sobre o leitor. 

Nesses casos, também pode haver diferentes gradações de ângulos baixos ou altos, indicando 

diferentes graus de poder simbólico entre imagem e observador. Existe ainda uma terceira 

possibilidade em que os participantes representados são mostrados no nível do olhar do 

observador, não havendo, assim, hierarquia de poder entre ambas as partes, mas sim uma 

relação de igualdade e solidariedade (Cf. KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 140). 

 

 

                                   
29

                                              
30

                                                  
31

                         

 

 

 

Exemplificando essas três possibilidades de uso do ângulo vertical, as três imagens 

acima retratam cada qual um soldado em uma perspectiva diferente: na Figura 1.18, o soldado 

está ao nível do olhar, em igualdade de poder com o observador, indicando, talvez, que o 

                                                
29

No cartaz, lê-se “Have you really tried to save gas by getting into a car club?”, do inglês “Você realmente 

tento economizar gasolina entrando num clube de carro?” 
30

No cartaz, lê-se “Miles of hell to Tokio! Work where you‟re needed”, do inglês “Milhas infernais até Tóquio! 

Trabalhe onde precisam de você”.  
31

 No cartaz, lê-se “United States Army Air Forces”, do inglês “Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos”. 

Figura 1.18. Nível do olhar 

Fonte: http://digital.library.unt. 

edu  (apud FERNANDES & 

ALMEIDA, 2008, p. 21) 

Figura 1.19. Ângulo alto Figura 1.20. Ângulo baixo 

Fonte: http://digital.library.unt. 

edu (apud FERNANDES & 

ALMEIDA, 2008, p. 21) 

Fonte: www.library.northwest 

ern.edu (apud FERNANDES & 

ALMEIDA, 2008, p. 21) 



47 

 

leitor possui predicados que o permitam, assim como o participante representado, fazer parte 

do exército; na Figura 1.19, o soldado ferido é mostrado de um ângulo alto, em desvantagem 

de poder em relação ao observador, sugerindo que o exército necessita dos serviços do leitor, 

cabendo a ele acolher ou não esse pedido de ajuda; finalmente, a Figura 1.20 faz uso de um 

ângulo baixo, significando, assim, um poder maior do soldado (representando o exército 

como um todo), o qual merece, da parte do observador, admiração e idolatria. 

 

 

D) Modalidade:  

Da mesma forma que, na fala e na escrita, podemos fazer a seleção entre sentenças 

afirmativas, negativas ou interrogativas, e escolher entre o uso ou não de auxiliares modais 

(deve, pode) ou de outras construções como “é possível”, “é provável”, “com certeza” e “sem 

dúvida”, com vistas a significar o grau de verdade e de credibilidade das nossas mensagens 

verbais, também é possível, através de certos marcadores de modalidade, representar 

visualmente “pessoas, lugares e coisas como se elas fossem reais, como se elas realmente 

existissem de um modo, ou como se elas não existissem – como se elas fossem imaginárias, 

fantasias, caricaturas etc.” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 156).  

Os principais marcadores de modalidade das imagens são a contextualização, o 

grau de detalhe e o tipo de reprodução das cores. Assim, uma imagem que apresenta os 

participantes representados contextualizados em um cenário bem detalhado, utilizando cores 

cuja saturação, brilho e modulação se aproximam do que é visto a olho nu, na realidade, serão 

encaradas como naturalísticas, e possuirão um valor de verdade alto. Por outro lado, imagens 

que representam as pessoas, os objetos e as coisas sobre um plano de fundo neutro, ou num 

cenário pobremente detalhado, ou utilizando cores insaturadas ou supersaturadas, pouco 

diferenciadas ou superdiferenciadas, ou com um brilho fraco ou exagerado, ou ainda em 

preto-e-branco, são encaradas como não correspondendo à realidade ou ao tempo presente, e 

portanto, têm pouca modalidade. 

Os autores da GDV deixam claro que “uma teoria semiótica social da verdade não 

pode ter a pretensão de estabelecer a verdade ou a inverdade absoluta das representações. Ela 

só pode mostrar se uma dada „proposição‟ (visual, verbal ou de outro tipo) é representada 

como verdade ou não” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 154). Assim, o estabelecimento de 

uma imagem ou qualquer outro tipo de mensagem como uma mensagem factual ou fictícia 

não tem por referente o mundo real, mas a própria semiose e os meios criados pelos usuários 

dessa semiose para significar o que deve ser visto como verdadeiro ou não. Nas palavras de 
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Kress e van Leeuwen (2006, p. 154-155), do ponto de vista da semiótica social, “a verdade é 

um construto da semiose, e, como tal, a verdade de um grupo social particular nasce dos 

valores e crenças daquele grupo”. O nível de modalidade de uma de uma imagem é, portanto, 

social/historicamente construído. 

Nos dias atuais, o padrão que se tem para determinar o valor de verdade, em termos 

naturalísticos, de uma imagem é o da fotografia colorida. Se um jornal publicar, hoje, uma 

fotografia em preto e branco, ela será lida como possuindo baixa modalidade, como não 

representando um fato real ou ainda como se referindo a um fato que ocorreu no passado. Há 

menos de um século, porém, num tempo em que a tecnologia não permitia produzir 

fotografias em cores, provavelmente as fotos em preto e branco recebiam um grau de 

modalidade maior. Dessa constatação, decorre também a afirmação de que a tecnologia de 

produção de imagens é outro fator que interfere no valor de verdade que um grupo social 

atribui às suas mensagens visuais.  

O padrão de modalidade também pode seguir orientações distintas de acordo com 

os diferentes tipos de discursos prevalecentes numa mensagem visual. No discurso do senso 

comum, por exemplo, que é o tipo de discurso compartilhado por todos os membros da nossa 

sociedade, sem distinção de formação intelectual ou profissional, a orientação seguida para 

codificar a modalidade de uma imagem é a naturalística, na qual “a realidade é definida com 

base em quanta correspondência há entre a representação visual de um objeto e o que nós 

normalmente vemos desse objeto a olho nu” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 158). Por 

outro lado, quando se trata de uma mensagem visual que incorpore um discurso mais 

científico ou tecnológico, a orientação para definir o realismo da imagem é outra: aquela que 

“define a realidade com base no que as coisas parecem genericamente ou regularmente” e que 

“considera o detalhe superficial e a diferença individual como efêmeros”, sondando “além da 

aparência visual das coisas” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 158). Se compararmos, por 

exemplo, a Figura 1.1, que corresponde a um diagrama representando o processo de 

comunicação de Watson & Hill, e a Figura 1.2, que retrata um ciclista em uma área florestal 

(ver p. 31), podemos dizer que para o senso comum, o diagrama terá uma modalidade baixa e 

a foto do ciclista uma modalidade alta. Do contrário, se ambas as figuras fossem vistas do 

ponto de vista do discurso acadêmico-científico, então o diagrama de Watson & Hill teria uma 

modalidade superior à fotografia do ciclista, por representar o ato comunicativo em sua 

essência lógica.    

Além da orientação naturalística e da orientação científico/tecnológica, Kress & 

van Leeuwen (2006, p. 165) ainda tratam da orientação sensorial, que “é usada em contextos 
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no qual o princípio de prazer é permitido como sendo o dominante: certos tipos de arte, 

propaganda, moda, fotografia de comida, decoração de interiores, etc.”, isto é, contextos nos 

quais “a cor é vista como uma fonte de prazer e sentidos afetivos”, e, consequentemente, 

transmite alta modalidade: vermelhos vibrantes, azuis tranquilizantes etc.; e da orientação 

abstrata que “é usada por elites socioculturais – na arte „superior‟, em contextos acadêmicos e 

científicos, e assim por diante”, ou seja, domínios discursivos nos quais “a modalidade é 

maior quanto mais uma imagem reduz o individual ao geral, e o concreto às suas qualidades 

essenciais”. 

Apresentados os recursos que permitem às imagens transmitirem sentidos 

interativos, trataremos a seguir do terceiro tipo de trabalho semiótico realizado pelo modo 

visual de acordo com Kress & van Leeuwen (1996, 2006), ou seja, a metafunção 

composicional. 

 

 

1.2.2.3. A metafunção composicional: os princípios do valor informativo, da saliência e da 

estruturação. 

 

Kress & van Leeuwen (1996, p. 183) também tratam de outro elemento atrelado às 

relações estabelecidas através da imagem: a composição do todo, ou seja, o modo como os 

elementos visuais se relacionam e o modo como eles se integram para formar um todo 

significativo. A metafunção que organiza e integra os elementos visuais para formar um todo 

significativo é a composicional. Segundo os autores, há três princípios da composição, os 

quais são inter-relacionados: o valor informativo, a saliência e a estruturação. 

Os teóricos explicam que esses três princípios não se aplicam somente a figuras 

mais simples, como uma foto ou um quadro, “mas também a materiais visuais complexos que 

combinam texto e imagem – e talvez outros elementos gráficos –, e que estejam numa página 

ou na televisão ou ainda na tela do computador” (KRESS; van LEEUWEN, 1996, p. 183). 

Isso implica dizer que, numa composição multimodal, devemos considerar todos os 

elementos, inclusive os linguísticos, como participantes visuais. 

O princípio do valor informativo refere-se ao valor específico assumido pelos 

elementos visuais de acordo com sua localização na página. O valor informativo está, 

portanto, atrelado às várias zonas do material visual: direita e esquerda, parte superior e parte 

inferior, centro e margem. 
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Kress & van Leeuwen (1996, p.187) explicam que “quando as imagens ou os 

layouts fazem uso significativo do eixo horizontal, posicionando alguns dos seus elementos à 

esquerda e outros à direita do centro [...], então os elementos localizados à esquerda são 

apresentados como Dado e os elementos à direita, como Novo”. Entende-se como Dado 

aquelas informações que já são conhecidas do leitor e que são vistas por este como um ponto 

de concordância. Fazem parte do Novo as informações que ainda não são de conhecimento do 

expectador, ou que ainda não foram aceitas inteiramente por ele pelo fato de ou serem 

polêmicos ou carecerem de explicação satisfatória. De acordo com os dois autores, “em 

termos gerais, o sentido do Novo é, portanto, „problemático‟, „contestável‟, „a informação em 

debate‟, enquanto o Dado é apresentado como consenso, que dispensa explicações.” (KRESS; 

van LEEUWEN, 1996, p. 187). 

No cartaz de guerra da Figura 1.21, o texto “US CADET NURSE CORPS” 

(Corporações de Enfermeiras Cadetes dos EUA) aparece como informação Dada e, portanto, 

já conhecida pelo leitor da mensagem. No lado direito dessa composição está presente a 

fotografia da cadete, que representa a informação Nova, indicando, assim, talvez o caráter 

polêmico da participação da mulher no serviço militar. 

 

 

 

Figura 1.21. Valor informativo – estrutura Dado-Novo. 

Fonte: http://digital.library.unt.edu (apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 23) 

 

 

http://digital.library.unt.edu/
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Quando a distribuição dos elementos ocorre no eixo vertical da página ou da 

imagem, os participantes da parte superior recebem, segundo Kress; van Leeuwen (1996), 

valor informativo de Ideal, enquanto que os elementos que aparecem na parte inferior, são 

tidos como Real. Sobre os conceitos de Real e Ideal, os autores esclarecem que: 

 
 

Para que algo seja Ideal, é preciso que seja mostrado como a essência idealizada ou 

generalizada da informação e, portanto, como sendo a sua parte ostensivamente 

mais saliente. O Real é assim oposto a isso, na medida em que apresenta 

informações mais específicas (por exemplo, detalhes), informações mais “pé no 

chão” (por exemplo, fotografias como evidência documental ou mapas ou gráficos), 

ou ainda informações mais práticas (por exemplo, conseqüências práticas, diretrizes 

para agir). Isso obviamente não é menos ideológico (KRESS; van LEEUWEN, 

1996, p. 193). 

 

 

A estrutura Ideal-Real pode ser ilustrada pelo cartaz de guerra, reproduzido na 

Figura 1.22, que possui o texto “WOMEN! HELP AMERICA‟S SONS WIN THE WAR” 

(Mulheres! Ajudem os filhos da América a vencer a guerra) como informação Ideal, que faz 

um apelo emocional ao leitor, enquanto o texto “BUY U.S. GOVERNMENT BONDS, 2ND 

LIBERTY LOAN OF 1917” (Compre os Bônus do Governo dos EUA, 2º Crédito de 

Liberdade de 1917) representa a informação Real, que possui caráter mais prático. 

 

 

 

Figura 1.22 Valor informativo – estrutura Ideal-Real. 

Fonte: http://firstworldwar.com/posters/uk.htm 

(apud FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 24) 

http://firstworldwar.com/posters/uk.htm
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Além disso, Kress; van Leeuwen (1996) ainda analisam os valores informativos do 

Centro, referente aos elementos que aparecem no meio da composição e ganham destaque de 

significância, e da Margem, referente aos participantes que ocupam posições periféricas e têm 

baixo valor informativo. De acordo com os criadores da GDV, “para que algo seja 

reconhecido como Centro, é preciso que seja apresentado como núcleo da informação ao qual 

todos os elementos estão de alguma forma subordinados. As Margens são esses elementos 

auxiliares e dependentes” (KRESS; van LEEUWEN, 1996, p. 206) 

O cartaz de guerra, presente na Figura 1.23, ilustra a estrutura Centro-Margens. 

Esse cartaz mostra um navio porta-aviões como informação principal (central) e outras 

imagens de aviões e de soldados a serviço da aviação naval como informações secundárias 

(marginais): 

 

 

 

Figura 1.23. Valor informativo – estrutura Centro-Margens.
32 

Fonte: www.library.northwestern.edu (apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p.24) 

 

 

Os autores ainda destacam a possibilidade de Centro e Margem se combinarem com 

Dado e Novo e/ou Ideal e Real. Um dos modos mais comuns disso acontecer é o tríptico, isto 

é, uma estrutura de três elementos que apresenta um participante central funcionando como 

Mediador entre o Dado e o Novo, no caso dos trípticos horizontais, ou entre o Real e o Ideal, 

no caso dos trípticos verticais. Um exemplo de tríptico vertical é a Figura 1.22, na página 

                                                
32

 No cartaz, lê-se “Naval Aviation has a place for you... pilots, machinists, radiomen, metalsmiths, 

ordnancemen”, do inglês “A Aviação Naval precisa de você... pilotos, maquinistas, radialistas, metalúrgicos, 

artilheiros”. 

http://www.library.northwestern.edu/
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anterior, em que o desenho da mulher idosa é o elemento que funciona como Mediador entre 

o texto “WOMEN! HELP AMERICA‟S SONS WIN THE WAR” (Ideal), e o texto “BUY 

U.S. GOVERNMENT BONDS 2ND LIBERTY LOAN OF 1917” (Real). 

Outro princípio da composição apresentado por Kress & van Leeuwen (1996) é a 

saliência, que está relacionada com o modo como os participantes são dispostos para criar 

uma hierarquia de importância entre eles. O elemento que receber um grau de saliência maior 

é aquele tido como merecedor de maior atenção por parte do leitor. De acordo com os autores, 

podemos dar maior ou menor grau de saliência a um participante “através de certos fatores 

como o posicionamento em primeiro ou em segundo plano, o tamanho relativo, os contrastes 

quanto ao tom (ou à cor), diferenças quanto à nitidez etc.” (KRESS; van LEEUWEN, 1996, p. 

183). Na Figura 1.24, a seguir, o soldado que aparece em primeiro plano se destaca dos 

demais participantes que compõem a imagem. Portanto o soldado é o item mais saliente e, 

consequentemente, a informação mais importante da composição. 

 

 

 

Figura 1.24. Saliência.
33 

Fonte: http://third-reich-books.com (apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p.24) 

 

 

A composição de uma página também envolve outro elemento-chave: a 

estruturação, isto é, a presença de elementos que formam linhas divisórias entre os 

participantes. Kress & van Leeuwen (1996, p. 183) determinam que “a presença ou ausência 

de estratégias de estruturação [...] desconecta ou conecta elementos da imagem, indicando 

que, em algum sentido, eles dependem ou não uns dos outros.” Segundo os autores, a 

ausência de estruturação indica uma identidade grupal entre os participantes e sua presença, 

ao contrário, individualiza e diferencia os mesmos. Na Figura 1.25, reproduzimos outro cartaz 

                                                
33

 No cartaz, lê-se “Les foyers du soldat”, do francês “As casas do soldado”. 

http://third-reich-books.com/
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de guerra para ilustrar a ideia de estruturação. Perceba como as silhuetas dos soldados se 

confundem, não permitindo percebê-los individualmente e reforçando, assim, o caráter de 

grupo. Outro aspecto notável é o destaque de saliência que a bandeira norte-americana recebe. 

 

 

 

Figura 1.25. Estruturação.
34 

Fonte: http://purl.pt (apud FERNANDES 

& ALMEIDA, 2008, p. 25) 

 

 

O quadro 1.2, a seguir, mostra de forma resumida os principais conceitos tratados 

até aqui. Ele foi adaptado a partir do quadro elaborado por Petermann (2006 apud 

FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 25): 

  

 

PERSPECTIVA EQUIVALÊNCIA 

FUNÇÃO REPRESENTACIONAL 

Representação das experiências de mundo por meio 

da linguagem 

Estrutura narrativa: Processo de ação, Processo 

de reação, Processo verbal, Processo mental; 

Estrutura conceitual: Processo classificacional, 

Processo analítico, Processo simbólico;  

FUNÇÃO INTERATIVA 

Estratégias de aproximação/afastamento para com o 

leitor 

Contato: (demanda ou oferta) 

Distância social: (social, pessoal, íntimo) 

Perspectiva: ângulo horizontal (envolvimento) e 

vertical (poder) 

Modalidade: (valor de verdade) 

FUNÇÃO COMPOSICIONAL 

Modos de organização do texto 

Valor informativo: Ideal-Real, Dado-Novo, 

Centro-Margens; 

Saliência: elementos mais salientes que definem o 

caminho de leitura; 

Estruturação: o modo como os elementos estão 

conectados ou separados na imagem. 

Quadro 1.2. Estrutura básica das metafunções representacional, interativa e composicional. 

(adaptado de PETERMANN, 2006 apud FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 24) 

                                                
34

No cartaz, lê-se “To make the world a decent place to live in. Do your part. Buy U.S. Government Bonds. 

Third Liberty Loan”, do inglês “Para fazer o mundo um lugar decente para viver. Faça a sua parte. Compre 

Bônus do Governo dos EUA. Terceiro Crédito de Liberdade”.  

http://purl.pt/
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Para finalizar este capítulo, é importante destacar que, de acordo com o 

pensamento de Kress & van Leeuwen (1996, 2006), na análise de textos complexos ou 

multimodais, a questão a ser levantada é se os produtos dos vários códigos deveriam ser 

analisados separadamente ou de modo integrado; se os sentidos do todo deveriam ser tratados 

como a soma dos sentidos das partes; ou se as partes deveriam ser observadas interagindo 

entre si e produzindo efeitos umas sobre as outras. A leitura a ser feita deve ser aquela que 

torna possível se olhar para toda a página como um texto integrado. A integração de 

diferentes códigos semióticos é o trabalho de um código mais abrangente, cujas regras e 

sentidos proveem o texto multimodal com a lógica de sua integração. 
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 2 Os gêneros textuais e o editorial 
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CAPÍTULO 2  

OS GÊNEROS TEXTUAIS E O EDITORIAL 

 

 

Objetivamos discutir, neste capítulo, algumas teorias acerca dos gêneros textuais 

em geral; depois tratar mais especificamente dos gêneros jornalísticos opinativos, dentre os 

quais se insere o editorial, matéria de análise de nossa pesquisa; e, por fim, deter-nos mais 

detalhadamente nos estudos em torno do próprio editorial. Realizamos, então, primeiramente, 

um breve percurso em torno das discussões realizadas por Bakhtin (2003) e Marcuschi (2003, 

2005, 2008), dois dos autores mais proeminentes na área de estudos sobre os gêneros textuais, 

no cenário mundial e nacional, respectivamente. Complementa essa visão geral em torno das 

teorias de gêneros, uma breve discussão sobre como esse tema é abordado no interior da 

Semiótica Social, especialmente, pelos seguintes autores: Hasan (apud MOTA-ROTH; 

HEBERLE, 2007; e apud BATEMAN, 2008), Martin (apud VIAN Jr.; LIMA-LOPES, 2007), 

Kress (2004; e apud BALLOCO, 2007) e van Leeuwen (2005). Em seguida, discutimos os 

gêneros inclusos dentro do jornalismo, mais especificamente os opinativos. Tal discussão se 

dará na perspectiva de Marques de Melo (2003), jornalista que fez um estudo aprofundado a 

respeito dos gêneros jornalísticos de opinião, incluindo o editorial. Por fim, focamos nossa 

atenção no gênero editorial, o qual consiste no objeto de pesquisa dessa dissertação. Para isso 

nos apoiamos nas pesquisas de Marques de Melo (2003), Gomes (2007), Souza (2006), dentre 

outros. 

 

 

2.1. GÊNEROS TEXTUAIS – INSTRUMENTOS DE INTERAÇÃO SOCIAL 

 

Esta seção traz à luz alguns conceitos e discussões de diferentes autores em torno 

dos gêneros. Incluem-se entre os autores revisitados aqui Bakhtin (2003), Marcuschi (2003, 

2005, 2008), Hasan (apud MOTA-ROTH; HEBERLE, 2007; e apud Bateman, 2008), Martin 

(apud VIAN Jr.; LIMA-LOPES, 2007), Kress (2004; e apud BALLOCO, 2007) e van 

Leeuwen (2005). Neste percurso teórico, percebemos que, apesar de terem visões diferentes 

em torno do tema, esses autores compartilham algumas ideias, dentre as quais, a visão de 

gêneros como instrumentos que permitem ao homem inter(agir) socialmente. Por fim, 

apresentamos nosso próprio conceito de gêneros, o qual dialoga com as diferentes teorias 

discutidas. 
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2.1.1. Bakhtin e o nascimento da noção de gêneros do discurso 

 

Como se sabe, a pedra fundamental para a maior parte dos inúmeros estudos sobre 

gêneros
35

 hoje existentes foi fincada por Bakhtin, em seu texto Os gêneros do discurso. Nesse 

texto, publicado inicialmente em 1953, ele deu, digamos, um caráter formal ao termo, dando-

lhe o sentido tantas vezes mencionado em muitos trabalhos da área: gêneros como “tipos 

relativamente estáveis de enunciado”. 

Bakhtin, em sua filosofia da linguagem, pensou a língua como um fenômeno sócio-

interacional, o que quer dizer que a enunciação só pode se dar na medida em que haja um 

enunciador socialmente organizado em interação com um interlocutor socialmente 

organizado, ainda que este não seja imediato. Segundo o autor, “toda palavra comporta duas 

faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte.” 

(BAKHTIN [VOLOCHINOV], 1995, p. 113). 

Nossa comunicação ocorre através de enunciados concretos que são, segundo 

Bakhtin, as unidades básicas da linguagem. Para o teórico, “a língua passa a integrar a vida 

através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados 

concretos que a vida entra na língua” (BAKHTIN, 2003, p. 265). Assim, o uso da linguagem 

só é possível por meio de enunciados concretos, o que significa que qualquer trabalho de 

investigação de uso real da língua, seja por parte da linguística, da filosofia da linguagem, da 

análise do discurso ou de qualquer outra disciplina voltada aos estudos da linguagem, deve 

inevitavelmente operar tendo por base o enunciado e a enunciação. 

As características principais do enunciado são: (a) ele é produzido por um locutor 

visando sempre a um auditório social; (b) ele ocorre necessariamente em uma situação real de 

uso da língua; (c) ele é sempre único, pois, embora sua estrutura frasal possa se repetir, o 

contexto de situação será sempre novo; (d) ele é sempre uma resposta a outro enunciado 

anterior e gera outros enunciados-respostas. Essa última peculiaridade é a que determina o 

caráter dialógico do enunciado e, consequentemente, da linguagem. É por meio de enunciados 

que expressamos nossas ideias e pensamentos, agimos sobre outras pessoas, nos 

relacionamos, defendemos nossa opinião, enfim, materializamos os discursos e as ideologias 

ligadas à esfera social da qual fazemos parte. “A produção de enunciados, dessa forma, irá 

                                                
35

 Referimo-nos aqui ao trato com uma noção de gêneros diferente daquela que os vinculava somente à literatura 

e à retórica, cujas observações iniciaram-se com Platão e Aristóteles (séc. XIV a.c.) (MARCUSCHI, 2008, 

p.147). Bakhtin foi um dos primeiros a estudar os gêneros discursivos sem pretensões literárias ou retóricas. 
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refletir as condições e os objetivos do meio social no qual se insere, seja ele acadêmico, 

político, religioso ou de qualquer outra natureza” (VIAN Jr, 2001, p. 152). 

Todo e qualquer enunciado é marcado pelas especificidades e peculiaridades de 

determinado campo da comunicação social através de três elementos básicos: o conteúdo, o 

estilo e principalmente a construção composicional. Dessa forma, segundo Bakhtin, “cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 261). Assim, cada gênero, 

oral ou escrito, antigo ou moderno, está ligado a certo campo da atividade humana e reflete o 

estilo de linguagem característico desse campo. A carta pessoal, o bilhete, o torpedo e o 

telefonema íntimo atuam preferencialmente na esfera pessoal. O artigo acadêmico, a aula 

expositiva, o relatório, a monografia, a apresentação de slides e o seminário relacionam-se ao 

meio acadêmico. A notícia, a reportagem, o comentário, o artigo de opinião, bem como o 

editorial, são gêneros característicos da esfera jornalística. E assim por diante. 

É possível notar, pois, a importância que Bakhtin concede ao caráter social dos 

gêneros do discurso, uma vez que o autor os define de acordo com a sua relação com as 

diferentes esferas da vida social. Os gêneros são valorosos instrumentos de poder e de 

dominação ideológica e o ser humano está inexoravelmente cercado por eles e deles 

dependem para atuar na sociedade. 

Bakhtin (2003) enfatiza que é essencial para o trabalho com os gêneros discursivos 

dividi-los em dois grupos de acordo com o seu uso. Os concebidos como gêneros primários 

(simples) compreendem os gêneros da comunicação imediata como o bilhete, a conversa entre 

amigos, namorados, ou parentes, os telefonemas informais, enfim, os gêneros que fazem parte 

do nosso cotidiano. Já os gêneros secundários (complexos) são aqueles que “surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 

organizado” (BAKHTIN, 2003, p. 263), é o caso dos romances literários, dos artigos 

científicos, das entrevistas de emprego etc. Apesar de assinalar que os gêneros secundários 

são predominantemente escritos, Bakhtin (2003) reitera que o que determina se um gênero é 

primário ou secundário não é a modalidade da língua (falada ou escrita) em que se apresenta, 

mas as condições de produção desse gênero. 

Para Bakhtin, os gêneros primários e secundários devem ser estudados 

mutuamente, para que se possa compreender a verdadeira natureza do enunciado. Estudar 

apenas uma modalidade, negligenciando a outra, ou estudar cada modalidade de forma 

separada acarreta uma investigação ineficiente. O filósofo defende a ideia de que “a própria 

relação mútua dos gêneros primários e secundários e o processo de formação histórica dos 
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últimos lançam luz sobre a natureza do enunciado (e antes de tudo sobre o complexo 

problema da relação de reciprocidade entre linguagem e ideologia)” (BAKHTIN, 2003, p. 

264).  

Dentre os gêneros primários e secundários, podem ser encontrados gêneros um 

pouco mais rígidos, estáticos e coercitivos que permitem pouca ou quase nenhuma liberdade 

de estilo por parte do falante/escritor. Como exemplos, podemos citar os documentos oficiais 

e as cerimônias religiosas. Eles representam “formas elevadas, rigorosamente oficiais e 

respeitosas” de gêneros nos quais “a vontade discursiva costuma limitar-se à escolha de um 

determinado gênero, e só leves matizes de uma entonação expressiva [...] podem refletir a 

individualidade do falante” (BAKHTIN, 2003, p. 284). 

Por outro lado, há gêneros mais flexíveis que oferecem condições que possibilitam 

o aparecimento da individualidade estilística na linguagem. Como exemplo mais comum, 

Bakhtin (2003) cita os gêneros da literatura de ficção em que “o estilo individual integra 

diretamente o próprio edifício do enunciado, é um de seus objetivos principais” (BAKHTIN, 

2003, p. 264). Além disso, o autor ainda menciona os gêneros criativos especificamente de 

comunicação discursiva oral, como, por exemplo, as conversações espontâneas entre amigos 

numa mesa de bar, um bate-boca entre irmãos, ou um bate-papo romântico entre namorados 

num banco de praça. Porém, podemos apontar também textos de modalidade escrita como a 

carta para um amigo ou para um parente, o e-mail para a namorada e o chat que também 

admitem grande liberdade de estilo por parte do emissor. 

Ao utilizar a definição “tipos relativamente estáveis de enunciados”, Bakhtin está 

levando em conta, também, o caráter individual da linguagem, ou, em outras palavras, o estilo 

particular dos falantes. Para o filósofo russo, é justamente essa peculiaridade que gera uma 

enorme diversidade de textos pertencentes ao mesmo gênero. Os gêneros discursivos, 

portanto, não são formas extremamente rígidas a serem seguidas pelos participantes de uma 

determinada esfera da comunicação, mas possuem um caráter mais ou menos flexível, 

moldável às diferentes situações de uso da língua e à “vontade discursiva individual” de cada 

falante (BAKHTIN, 2003, p. 283).  

É justamente por sua plasticidade que os gêneros se tornaram tão múltiplos e 

variados. Bakhtin (2003, p. 283) aponta, como fatores causadores da transmutação dos 

gêneros, a situação comunicacional, a posição social e o tipo de relação social que se 

estabelece entre os falantes. As várias possibilidades de combinação entre esses três fatores, 

dentre outros, geram uma quantidade incalculável de variantes de um mesmo gênero 

discursivo. Com a evolução das práticas comunicativas, essas variantes ganham 
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características tão distintas do “gênero original” que passarão a constituir outros gêneros 

discursivos, e assim por diante. Desse modo, a quantidade de gêneros existente se torna cada 

vez mais abrangente e diversificada, tornando, assim, impossível se estabelecer o número 

exato.  

Os gêneros são capazes de se adaptar aos diferentes contextos sociais e às 

necessidades comunicativas dos sujeitos de um determinado campo da atividade humana. Sua 

evolução, seu desaparecimento, sua transmutação ou seu desmembramento – geração de 

novos gêneros a partir de um original, como, por exemplo, o telefonema, o bate-papo virtual e 

a videoconferência que surgiram a partir do gênero conversa face a face – dependerão de 

como evoluem as diversas esferas da atividade humana. Bakhtin afirma que em cada uma 

dessas esferas “é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 

medida que se desenvolve e se complexifica” (BAKHTIN, 2003, p. 262). 

Outro aspecto discutido por Bakhtin (2003) consiste na possibilidade de o falante, 

a partir da criatividade comunicativa que o uso da língua lhe permite, fazer o que ele chamou 

de reacentuação dos gêneros: 

  

[...] assim, por exemplo, pode-se transferir a forma de gênero da saudação do campo 

oficial para o campo da comunicação familiar, isto é, empregá-la com uma 

reacentuação irônico-paródica; com fins análogos pode-se misturar deliberadamente 

os gêneros das diferentes esferas. (BAKHTIN, 2003, p. 284) 

 

Nesse sentido, os gêneros podem assumir a forma composicional de outros gêneros 

para alcançar propósitos comunicativos específicos, fenômeno que deixa ainda mais evidente 

a natureza maleável dos gêneros textuais. 

Sendo um dos primeiros autores a tratar de maneira sistemática dos gêneros 

discursivos, Bakhtin desenvolveu um pensamento inovador que abriu espaço para abordagens 

cada vez mais amplas sobre o tema. No entanto, ao tratarmos das discussões promovidas por 

Bakhtin em torno dos gêneros discursivos, não podemos ignorar o fato de que, apesar de ter 

servido como base para uma ampla gama de estudos na área da linguística, a proposta do 

filósofo não foi criar uma teoria linguística dos gêneros. Na verdade, ele preocupou-se em 

propor uma filosofia da linguagem em torno do problema filosófico dos gêneros do discurso. 

Isso explica o fato de que, em sua obra, Bakhtin não tenha construído conceitos 

totalmente fechados, ou elaborado uma tipologia dos gêneros, ou ainda criado um modelo de 

análise de gêneros compacto. Seu verdadeiro objetivo era o de “levantar discussões, propor 
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desenvolvimentos teóricos em construção, abertos às diferenças históricas” (RODRIGUES, 

2004, p. 421).  

De todos os pressupostos introduzidos por esse estudioso, o que desejamos destacar 

aqui é a ideia de que os gêneros caracterizam-se como instrumentos dos quais o falante se 

apropria e tem a possibilidade de moldá-los e adaptá-los de acordo com sua vontade 

discursiva e a situação comunicativa que se apresenta. Essa é uma questão presente também 

nas obras dos outros autores que compõem nosso referencial teórico, em especial Marcuschi 

(2003, 2005, 2008). Foquemos agora nas discussões promovidas pelo teórico brasileiro acerca 

dos gêneros. 

 

 

2.1.2. Os gêneros textuais para Marcuschi 

 

Marcuschi (2003, 2005) discute os gêneros textuais
36

 com foco privilegiado na 

ideia de que eles são categorias que se definem muito mais por sua função comunicativa, ou 

seja, como atividades sociointeracionais, do que pela sua forma composicional. Segundo o 

autor, “quando dominamos um gênero, não dominamos uma forma linguística e sim uma 

forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares” 

(MARCUSCHI, 2003, p. 29). Ao falar em “dominar” um gênero, o autor chama a atenção 

para o fato de os gêneros serem instrumentos comunicativos maleáveis de que o ser humano 

se apropria para agir socialmente. Não devemos, pois, 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”
37

 (MARCUSCHI, 2005, p. 18).  

Ainda assim, o autor ratifica a necessidade de não ignorar a forma nem a identidade 

dos gêneros, já que eles são entidades socialmente construídas que moldam nossos atos 

comunicativos, fazendo restrições e limitando nossa produção textual. Nas palavras do 

teórico: “frutos de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sócio-discursivas e formas de ação social 

incontornáveis em qualquer situação comunicativa.” (MARCUSCHI, 2003, p. 19). 

                                                
36

 Diferente de Bakhtin (2003), que usa a terminologia “gêneros discursivos”, Marcuschi (2003, 2005, 2008) 

prefere a expressão gêneros textuais. Em consonância com o teórico brasileiro, neste trabalho, optamos por 

utilizar a terminologia gêneros textuais.  
37

 Grifos do autor. 
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Marcuschi (2005), em consonância com Bakhtin (2003), ainda explica que alguns 

gêneros podem ser um pouco mais rígidos e outros um pouco mais fluidos quanto à estrutura, 

dependendo da instância da atividade humana em que eles circulam. Segundo ele, “pode-se 

dizer que o caráter de genericidade se dá mais fortemente em alguns gêneros que em outros” 

(MARCUSCHI, 2005, p. 20), e isso vai depender da liberdade de estilo permitida pela esfera 

comunicativa em que eles atuam. Assim, por exemplo, o gênero conversação espontânea entre 

amigos se mostra menos rígido do que a aula expositiva na faculdade, já que este último 

realiza-se numa esfera social também mais rígida e coerciva quanto às escolhas linguísticas 

postas à disposição dos falantes. 

Ao falar do caráter restritivo assumido pelos gêneros textuais, Marcuschi (2008, p. 

161) também chama atenção para o fato de que eles são ferramentas de controle social e de 

exercício de poder. Através dos gêneros, o homem consegue agir socialmente e, 

consequentemente, assume um lugar na rede das relações sociointerativas. Desse modo, ao 

realizar uma aula expositiva, por exemplo, o professor assume uma posição como cidadão 

formado que se habilitou para lecionar por meio de formação acadêmica; assim, seu lugar 

dentro da relação interativa estabelecida com os alunos constitui um lugar hierarquicamente 

privilegiado. Esse é apenas um exemplo para dar uma mínima noção do papel decisivo 

assumido pelos gêneros textuais como instrumentos de dominação e poder dentro da 

sociedade. Para Marcuschi (2008, p. 164), eles são um dos aparelhos mais poderosos da 

máquina discursiva que nos envolve, sendo que de sua “manipulação depende boa parte da 

forma de nossa inserção social e de nosso poder social”. 

E apesar de não descartar a importância da forma para a identidade dos gêneros, 

este estudioso insiste na importância de privilegiar suas funções comunicativas, acrescentando 

que atualmente encontram-se em decadência as teorias sobre gênero que dão mais 

importância à forma em detrimento da funcionalidade. Explica que “hoje, a tendência é 

observar os gêneros pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo, cognitivo, evitando 

a classificação e a postura estrutural” (MARCUSCHI, 2005, p. 18). Marcuschi (2005) 

concorda com Bakhtin (2003) quando afirma que o caráter dinâmico, maleável e fluido dos 

gêneros nos ajuda a entender a quantidade incalculável de gêneros que surgiram e continuam 

surgindo ao longo dos anos, para assim atenderem às novas necessidades comunicativas que 

aparecem com a evolução das relações sociais. Ele complementa dizendo que os gêneros: 
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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. Eles mudam, fundem-se, misturam-se para manter sua identidade 

funcional com inovação organizacional. (MARCUSCHI, 2005, p. 19) 

 

 

O autor ainda destaca que o desenvolvimento e o aparecimento dos novos gêneros 

estão atrelados aos avanços tecnológicos; basta observarmos a quantidade de gêneros que 

nasceram, por exemplo, a partir da internet: blog, chat, e-mail, videoconferência, editorial on-

line, enciclopédia virtual e muitos outros. No entanto, Marcuschi (2005) esclarece que “não 

são propriamente as tecnologias per se que originam os gêneros e sim a intensidade dos usos 

dessas tecnologias e suas interferências nas atividades comunicativas diárias”. 

Uma característica importante dos novos textos é uso cada vez mais freqüente de 

“hibridização” ou “mesclagem”
38

 entre gêneros, isto é, o fato de um gênero assumir a forma 

de outro para alcançar um determinado propósito comunicativo. Para Marcuschi (2005), “a 

hibridização é a confluência de dois gêneros e este é o fato mais corriqueiro no dia-a-dia em 

que passamos de um gênero a outro ou até mesmo inserimos um no outro seja na fala ou na 

escrita.” (MARCUSCHI, 2005, p. 25). 

Outro aspecto relevante apontado sobre os gêneros emergentes é “a maior 

integração entre os vários tipos de semiose: signos verbais, sons, imagens e formas em 

movimento” (MARCUSCHI, 2003, p. 21). Observa-se o uso cada vez mais prevalecente de 

elementos visuais nos textos contemporâneos. Isso pode ser reflexo de um mundo cada vez 

mais cheio de imagens. Esse tema é de extrema relevância para o assunto abordado nesse 

estudo, e foi discutido mais detidamente no primeiro capítulo. 

 

 

2.1.3. A noção de gêneros no interior da Semiótica Social. 

 

No arcabouço da Semiótica Social, os gêneros textuais recebem tratamentos 

diversos, advindos de perspectivas diferentes que concordam em tratar a questão dos gêneros 

em associação direta com as estruturas sociais abarcadoras dos usuários da linguagem. Isto é, 

concebidos como instrumentos ou recursos ideologicamente marcados para alcançar 

determinados propósitos na comunicação social (Cf. van LEEUWEN, 2005 e MARTIN apud 

VIAN Jr.; LIMA-LOPES, 2007), os gêneros devem ser pensados em sua relação intrínseca 

                                                
38

 Os termos “hibridização” e “mesclagem” de Marcuschi são usados para referir-se ao fenômeno que Bakhtin 

denominou “reacentuação” dos gêneros e que ganha outras denominações como, por exemplo, “intertextualidade 

inter-gêneros” sugerida por Fix (1997 apud MARCUSCHI, 2003, p. 31). 
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com o mundo social (Cf. KRESS apud BALLOCO, 2007), definido como um lugar de lutas e 

disputas de poder codificadas na comunicação através dos discursos materializados em textos.  

Assim sendo, a noção de contexto social torna-se chave nas abordagens 

sociossemióticas sobre os gêneros textuais, as quais buscam, na Linguística Sistêmico-

Funcional de Halliday (1976), as bases para compreender o contexto e sua relação com a 

linguagem. Como foi visto no capítulo 1, a LSF busca descrever a linguagem como 

inexoravelmente ligada às situações sociais de uso, tentando explicar determinados aspectos 

das estruturas linguísticas como motivados por elementos específicos do contexto pragmático. 

Há, portanto, uma relação de interdependência entre estratos mais concretos da linguagem, ou 

seja, os elementos do sistema linguístico (semânticos, léxico-gramaticais e fonológicos), e os 

estratos mais abstratos, ou seja, os que compõem o contexto em dois níveis: o contexto de 

situação (mais imediato), e o contexto de cultura (mais amplo) (ver a figura 2.1, a seguir): 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo o princípio da estratificação da linguagem da LSF, portanto, o contexto é 

estratificado em dois níveis: o contexto de situação – que envolve os elementos mais 

imediatos da comunicação, especificados em três variáveis de registro: campo, relação e 

modo; e o contexto de cultura – que abarca “os significados sociais expressos nos discursos 

que circulam em determinada cultura, em dado momento histórico” (KRESS apud 

Figura 2.1. A linguagem e seus estratos, segundo a LSF  
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BALLOCO, 2007, p. 66). A LSF postula que as variáveis do contexto de uso, em seus dois 

níveis, influenciam as escolhas linguísticas do falante e são ao mesmo tempo instanciadas por 

tais escolhas. Halliday trata dessa relação no plano da sentença. Já Hasan, Martin, Kress e van 

Leeuwen buscam fazê-lo no plano do gênero.  

Esses teóricos partem todos do pressuposto de que, considerando o contexto de 

situação e o contexto de cultura no interior dos quais os gêneros textuais ocorrem, é possível 

explicar os aspectos a eles inerentes: desde os propósitos sociais envolvidos na utilização dos 

gêneros, até as restrições e liberdades concedidas aos participantes na organização das 

estruturas genéricas, passando pelos papéis desempenhados por tais participantes nos eventos 

comunicativos (Cf. KRESS apud BALLOCO, 2007).  

Outra característica de consenso entre as diferentes perspectivas da semiótica social 

é tratar os gêneros como categorias que se organizam textualmente seguindo uma sequência 

recorrente de estágios. Porém, essas perspectivas e seus autores representantes apresentam, 

segundo Balloco (2007), visões diferentes quanto ao foco de investigação: um grupo vê a 

organização textual como fator central de preocupação na análise dos gêneros – incluem-se 

aqui Hasan e Martin, que tentam “postular categorias que permitem generalizar um esquema 

estrutural válido para todos os exemplares de um gênero” (p. 79) –; o outro grupo dá mais 

importância a aspectos funcionais dos gêneros vistos como “práticas sociais” – esse é o caso 

de Kress e van Leuween, que “vão se ocupar de questões relativas às condições de produção e 

recepção dos gêneros textuais; de questões relativas aos suportes de gêneros e à sua 

circulação; de questões relativas aos diferentes sistemas de significação que interagem com o 

texto verbal na constituição de um gênero” (p. 80). Essa última forma de pensar os gêneros é a 

que está mais de acordo com a postura teórica adotada em nossa pesquisa. Apresentamos 

agora sucintamente essas duas linhas sociosemióticas de estudo dos gêneros. 

Hasan e Martin buscaram relacionar gênero e registro (estilo particular de uso da 

linguagem que varia de acordo com determinados aspectos do contexto situacional (Cf. 

Bateman, 2008, p. 184)). Como foi visto no capítulo 1, as três variáveis do contexto de 

situação que influenciam o registro e, consequentemente, segundo os autores supracitados, 

afetam e condicionam as características dos gêneros são: 

 

 o campo do discurso ou a natureza da prática social realizada pelo uso da 

linguagem – o tipo de ato que está sendo executado e seus objetivos (elogiar, 

culpar, informar etc.); 

 a natureza da relação entre os participantes do discurso – os papéis de agente 

[...]; o grau de controle de um participante sobre o outro; a relação entre eles 
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(hierárquica ou não-hierárquica) [...]; a distância social existente (mínima ou 

máxima) [...]; 

 a natureza do modo do discurso – o papel desempenhado pela linguagem 

(constitutivo ou auxiliar/suplementar); o compartilhamento do processo entre os 

participantes (dialógico ou monológico); canal da mensagem (gráfico ou fônico); 

meio (falado – com ou sem contato visual; ou escrito). (MOTTA-ROTH; 

HEBERLE, 2007, p. 17) (grifos das autoras) 

 

 

Essas variáveis coexistentes em qualquer situação comunicativa de interação pela 

linguagem formam o que Hasan denominou “configuração contextual”. A partir da 

configuração contextual ligada a um gênero específico, é possível fazer previsões sobre os 

elementos de qualquer texto “que possa ser considerado um exemplo „em potencial‟” daquele 

gênero em questão (MOTTA-ROTH & HEBERLE, 2007, p. 17). É assim que Hasan traz o 

conceito de Estrutura Potencial do Gênero (EPG), a qual, segundo Bateman (2008, p. 186):  

 

especifica precisamente que elementos estruturais são necessários para um 

texto ser considerado um exemplo de um gênero particular, que elementos 

são possíveis mas não obrigatórios, a relativa ordem desses elementos (...), 

as funções semânticas particulares a serem desempenhadas por cada 

elemento e, por fim mas não menos importante, as correspondentes 

características linguísticas da semântica, da gramática e do léxico que 

podem ser usadas para desempenhar aquelas funções. (grifos do autor)
39

 

 

 

Como exemplo, Hasan (1989, apud MOTTA-ROTH; HEBERLE, 2007, p. 18) nos 

apresenta a configuração contextual atrelada ao gênero prestação de serviço em que um 

freguês compra frutas de um vendedor (ver Quadro 2.1), e a correspondente EPG (ver Quadro 

2.2), que prevê, a partir dos elementos contextuais, que estágios devem compor 

necessariamente uma prestação de serviço. A autora, portanto, ao determinar a EPG da 

prestação de serviço, os elementos não-obrigatórios ou opcionais, como a saudação inicial e a 

despedida. 

 

 

CAMPO: atividade social envolvida: transação econômica: compra de produtos a varejo; 

comida perecível; 

RELAÇÃO: agentes da transação: hierárquica: freguês (superior) e vendedor (subordinado); 

distância social: quase máxima. 

MODO: papel da linguagem: auxiliar; canal: fônico; meio: falado com contato visual. 

Quadro 2.1. Configuração contextual do gênero prestação de serviço segundo Hasan (1989) 

                                                
39

 Neste trabalho, apresentamos traduções livres da obra de Bateman (2008). 
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Início da compra > Solicitação de informação > Requisição de compra > Consentimento da 

venda > Venda > Compra > Encerramento da compra 

Quadro 2.2. Estrutura potencial do gênero prestação de serviço segundo Hasan (1989) 

 

 

Seria interessante, aqui, exibir descrições da configuração contextual e da EPG do 

editorial, gênero sobre o qual se direciona nossa pesquisa. Usando o arcabouço teórico da 

LSF, Furtado da Cunha & Souza (2007, p. 21) apresentam como se dá os aspectos campo, 

relação e modo de um editorial em sua forma padrão, ou seja, na forma típica dos jornais
40

 

(Quadro 2.3). 

 

 

CAMPO: defesa de um ponto de vista representando uma opinião institucional ao público 

leitor 

RELAÇÃO: escritor e leitor: o escritor é alguém imbuído de autoridade para opinar, o leitor é o 

público em geral, a distância social é máxima 

MODO: canal: gráfico, meio: escrito; a linguagem tem papel constitutivo 

Quadro 2.3. Configuração contextual do gênero editorial padrão segundo Furtado da Cunha & Souza (2007) 

 

 

Como Furtado da Cunha e Souza (2007) não analisam a EPG do editorial padrão, 

fomos buscar em Schlee (2006, online) uma análise de como se dão os estágios característicos 

da estrutura esquemática desse gênero, a título de ilustração (Quadro 2.4). 

 

 

PASSO 1: Exposição sintética do fato que será abordado 

PASSO 2: Opiniões favoráveis e/ou contrárias conhecidas sobre o assunto 

PASSO 3: Conclusão do jornal, o que ele pensa do assunto 

Quadro 2.4. Estrutura potencial do gênero editorial padrão segundo Schlee (2006) 

 

 

Obviamente, dado o caráter plural das práticas sociais e da própria linguagem, as 

características de uma configuração contextual podem sofrer variações em situações 

                                                
40

 Como veremos na seção 2.2 deste capítulo, o editorial pode se dar em três tipos: padrão, de apresentação e 

misto. Para ilustrar a configuração e a EPG desse gênero, mostraremos análises desses aspectos em torno da 

forma padrão do editorial. 
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comunicativas específicas que, como consequência, acarretarão também variações na 

estrutura esquemática do texto, porém o grau dessas variações é bastante restrito pelo fato de 

que, como um artefato ideológico perpetuador das relações de poder que nos cercam, os 

gêneros restringem o comportamento dos falantes, limitando suas escolhas comunicativas. 

É justamente por esse caráter moderadamente fluido da configuração contextual 

que a determinação de uma EPG que possa dar conta de qualquer representante de 

determinado gênero deve ocorrer partindo da máxima abstração de suas características 

cruciais, só assim, a EPG poderá alcançar seu objetivo de “dar conta do leque de opções de 

estruturas esquemáticas específicas potencialmente disponíveis aos textos de um mesmo 

gênero” (HASAN, 1994, apud MOTTA-ROTH; HEBERLE, 2007, p. 19). 

Embora Martin concorde com Hasan no fato de que as variáveis do contexto de 

situação e do registro dialogam com o gênero e sua estrutura esquemática, ele vê essa relação 

de uma perspectiva diferente. Ao invés de ter como ponto de partida o registro e suas 

variáveis e como ponto de chegada o gênero que realiza, na linguagem, essas variáveis, como 

faz Hasan, Martin tem como ponto de partida o gênero e como ponto de chegada as variáveis 

do registro que instanciam o gênero (Cf. VIAN Jr; LIMA-LOPES, 2007, p. 34). Isso quer 

dizer que, ao invés de surgir como resultado das vicissitudes do contexto da situação, é o 

gênero que, como indica Martin (apud VIAN Jr; LIMA-LOPES, 2007, p. 34), “pré-seleciona 

as variáveis de registro, associando-as a partes específicas da estrutura textual, a chamada 

estrutura esquemática”. 

Se tentássemos situar a categoria dos gêneros na perspectiva de Martin em um dos 

estratos da linguagem de acordo com a teoria da estratificação da LSF, ela se localizaria num 

plano mais abstrato, e, portanto, acima do plano do registro (ver Figura 2.2). Na visão de 

gênero seguindo Hasan, por sua vez, essa categoria ficaria situada num plano mais concreto, 

e, portanto, abaixo do plano do registro. 
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Martin (apud VIAN Jr; LIMA-LOPES, 2007, p. 37), assim, propõe que os gêneros 

devem ser analisados partindo do contexto de cultura, ou seja, do interior da rede de relações 

entre os diferentes tipos de textos que formam o repertório cultural de um grupo social. Desse 

modo, “podemos fazer a analogia de o gênero funcionar como uma „ferramenta‟ cultural, 

utilizada em dado contexto como forma de alcançar objetivos específicos” (VIAN Jr; LIMA-

LOPES, 2007, p. 37). 

A teoria de Martin, porém, aproxima-se de Hasan no tocante ao alto grau de 

importância dada à análise dos estágios que caracterizam a estrutura de determinado gênero. 

Ao definir gênero como “um processo social orientado para um objetivo” (MARTIN, apud 

VIAN Jr; LIMA-LOPES, 2007, p. 32), o autor enfatiza que, para cumprir esse objetivo, que é, 

por sua vez, culturalmente motivado, os textos são organizados em estágios, “dado que não é 

possível transmitir todos os significados simultaneamente” (VIAN Jr; LIMA-LOPES, 2007, 

p. 32).  

Dessa forma, para o cumprimento do propósito maior do gênero, cada estágio 

realizaria uma função específica por meio de escolhas específicas no nível da semântica e da 

léxico-gramática. A análise de um gênero, seguindo essa linha proposta por Martin, deve 

partir, portanto:  

 

 

de considerações contextuais com base na definição dos propósitos sociais 

do gênero em estudo; em seguida, precede-se à identificação dos estágios 

que compõem o gênero em estudo, para que, a partir daí, possam ser 

desenvolvidas análises das características semânticas e léxico-gramaticais” 

(VIAN Jr.; LIMA-LOPES, 2007, p. 44).    

GÊNERO 

REGISTRO 
REGISTRO 

GÊNERO 

HASAN MARTIN 

Figura 2.2. Localização das categorias gênero e registro nos estratos da linguagem de acordo com Hasan e Martin  



71 

 

Já Kress (2004; 1989 apud BALLOCO, 2007) e van Leeuwen (2005), apesar de não 

desconsiderarem questões formais e de encararem os gêneros também com artefatos que, com 

vistas a realizarem funções sociointerativas, estruturam-se em estágios, não têm esses 

aspectos como preocupações centrais de suas análises. Ao invés disso, lançam o foco de seu 

trabalho para as próprias funções sociointerativas e nas condições (imediatas e, num nível 

mais amplo, discursivo-culturais) em que se dá a interação entre produtor e receptor dos 

gêneros.  

As concepções de gênero desses dois autores se aproximam. Van Leeuwen (2005, 

p. 128) define gêneros como “formas históricas e culturais específicas de comunicação que 

realizam, culturalmente e historicamente, relações específicas de poder entre as partes 

comunicantes”. Kress, por sua vez, encara gênero como “a categoria que realiza as relações 

sociais dos participantes envolvidos no texto como interação” (KRESS, 2004); falando de 

outro modo, “os gêneros são tipos de texto que codificam os traços característicos e as 

estruturas dos eventos sociais, bem como os propósitos dos participantes discursivos 

envolvidos naqueles eventos” (KRESS, 1989, apud BALLOCO, 2007, p. 65). 

Dessas concepções, depreende-se que tanto van Leeuwen como Kress estudam os 

gêneros seguindo uma concepção de linguagem como uma prática social que sofre influências 

da ideologia e das vicissitudes culturais e históricas que determinam uma sociedade. Assim 

sendo, esses autores alinham suas teorias à Análise Crítica do Discurso, “uma vertente da 

análise do discurso que pretende olhar para a forma como as características de textos são 

socialmente motivadas” (BALOCCO, 2007, p. 67). Seguindo uma linha semelhante a da 

ACD, Kress (apud BALOCCO, 2007, p. 68), ao relacionar gênero/discurso, lança luz também 

para a relação representação/ideologia, ou seja, busca desvendar “as relações entre as 

representações que construímos do mundo em que vivemos, de quem somos e de como 

funcionamos em nosso grupo social e os sistemas de poder que autorizam determinadas 

representações e suprimem outras”. O mesmo pode ser dito em referência a van Leeuwen 

(2004), que afirmou que, quando representamos determinado aspecto da realidade, não 

representamos sua verdadeira essência, o que seria impossível; o que fazemos é representar 

uma versão ideologicamente marcada desse aspecto da realidade transformada pelo discurso 

de maneira a “salvaguardar os interesses em jogo num dado contexto social” (p. 104).  

Portanto, ambos os autores se dedicam a observar o gênero na relação com o 

discurso. Para van Leeuwen (2005, p. 126), que trata essas duas categorias como recursos 

semióticos, essa relação se dá na medida em que discurso é um “recurso para estruturar o 

conteúdo” e gênero é um “recurso para estruturar a interação através da qual aquele conteúdo 
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é comunicado”
41

. Enquanto o discurso oferece os sentidos sociais que podem ser 

comunicados, e também as regras que ditam quem pode proferir tais sentidos em determinado 

momento da história de uma cultura, os gêneros textuais oferecem os moldes para realizar a 

interação na qual aqueles sentidos poderão ser transmitidos, situando os sujeitos da interação 

em posições de poder que podem ser de hierarquia ou de igualdade. 

De maneira semelhante, Kress (1989, apud BALOCCO, 2007, p. 68) apresenta 

discurso e gênero como recursos representacionais, argumentando que o texto “é duplamente 

determinado pelos significados sociais dos discursos que nele figuram e pelas formas, 

significados e restrições de determinado gênero”. Portanto, discurso e gênero trabalham 

juntos na determinação dos sentidos que podem ou não ser comunicados e das posições 

assumidas pelos autores sociais nos eventos comunicativos.  

Uma característica dos gêneros bastante enfatizada por Kress é a noção de 

hibridização, ou seja, “a forma como os gêneros apresentam elementos, tanto de múltiplas 

formações discursivas, quanto de variadas categorias genéricas” (BALLOCO, 2007, p. 66). 

Ele explica que, para produzir determinados sentidos, os gêneros acabam por incorporarem 

traços característicos de outros gêneros, visando, assim, ao alcance de determinados objetivos 

na interação. Para o autor, “mesclagem é normal, em qualquer domínio, e em qualquer nível” 

e “não há problema nenhum em dizer que um texto pode ser e em muitos casos será 

geneticamente mesclado” (KRESS, 2004, p. 52). Essa postura vai ao encontro da opinião de 

Marcuschi de que a hibridização não é um fato isolado a algumas situações, mas um 

fenômeno corriqueiro em nossas práticas comunicativas diárias “em que passamos de um 

gênero a outro ou até mesmo inserimos um no outro seja na fala ou na escrita” 

(MARCUSCHI, 2005, p. 25). Citando o próprio Kress, aliás, Marcuschi (2005, p. 25) 

argumenta que “caminhamos para uma „hibridização‟ ou „mesclagem‟ de gêneros de tal 

ordem que podemos chegar a uma situação em que não mais hajam „categorias de gêneros 

puros e sim apenas fluxo‟”.    

Kress, e também van Leeuwen, diferenciam-se dos outros autores da semiótica 

social apontados aqui pela singular preocupação em estudar os gêneros atentando para a 

presença dos vários modos semióticos que os constituem. Kress et. al. (1997, apud 

BALLOCO, 2007, p. 65) sugerem que “a linguagem sozinha não é mais suficiente como foco 

de atenção para aqueles interessados na construção e reconstrução social do significado”. Van 

Leeuwen (2005, p. 129) argumenta que “gênero é um conceito multimodal” e, se 
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 Neste trabalho apresentamos traduções livres de trechos da obra de van Leeuwen (2004) 
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considerarmos os gêneros (orais ou escritos) como categorias que se apresentam em estágios, 

perceberemos que esses estágios podem ser realizados verbalmente, visualmente ou através de 

outros modos semióticos. Elementos verbais e não-verbais devem ser vistos como 

colaboradores de sentidos próprios que se integram para alcançar um objetivo maior na 

interação social. Essa visão está de acordo com nossa análise dos sentidos construídos pelos 

recursos ditos multimodais presentes em editoriais de revistas. 

Agora, após a apreciação de alguns tópicos elaborados e discutidos por Bakhtin, 

Marcuschi e alguns teóricos da Semiótica Social em seus estudos sobre os gêneros 

discursivos/textuais, já podemos tentar uma definição própria do que sejam gêneros. Podemos 

então afirmar, apoiados pelos autores supracitados, que eles são moldes enunciativos de 

estrutura maleável, definidos histórico, social e culturalmente, multimodalizados, dos quais 

nos apropriamos para atuar em determinadas esferas da sociedade através da linguagem. Por 

serem maleáveis, e não estruturas fixas, eles admitem variações na forma composicional, que 

vão desde a hibridização até o uso de recursos semióticos diversos. O grau dessas variações 

parece ser determinado por fatores ligados tanto ao contexto de situação como a contexto de 

cultura, dentre os quais: o canal utilizado, os recursos tecnológicos a disposição do produtor e 

a liberdade de estilo conferida ao produtor pelo grau de solidariedade ou poder social em 

relação ao interlocutor e, de uma maneira mais geral, pela esfera comunicativa em que o 

gênero circula.  

Percebe-se, assim, que a visão de gêneros que abordamos nesse trabalho não toma 

partido de uma única teoria. Preferimos uma concepção que dialoga entre as diferentes teorias 

aqui apresentadas, rejeitando alguns aspectos de uma e enfatizando algumas ideias de outra. 

Na seção a seguir, apresentamos algumas considerações sobre os gêneros do jornalismo 

opinativo; além de tratarmos, mais detidamente, do editorial, procurando perceber como esse 

gênero se constitui e que papel ele assume dentro do jornalismo brasileiro. 

 

 

2.2. EDITORIAL: UM GÊNERO DO JORNALISMO OPINATIVO 

 

Trataremos agora de alguns estudos em torno do editorial, gênero sobre o qual se 

volta essa dissertação, abordando antes as considerações do jornalista José Marques de Melo 

(2003) sobre os gêneros do jornalismo opinativo da mídia impressa, dentre os quais o editorial 

figura como instrumento pelo qual a instituição emite uma opinião sobre as notícias que mais 

repercutem na imprensa. 
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2.2.1. O jornalismo opinativo e seus gêneros 

 

Em seu livro Jornalismo opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro 

(2003), Marques de Melo
42

 faz um trajeto amplo sobre o jornalismo de opinião e a posição 

que ele ocupou em diferentes momentos da história jornalística mundial e brasileira. Nesse 

trabalho, Marques de Melo (2003) mostra que a manifestação da opinião sempre foi uma das 

preocupações do ofício jornalístico, ao lado da divulgação de informações. Citando Bond 

(1996, apud MARQUES DE MELO, p. 28), afirma que  

 

 
desde os primeiros tempos, o jornalismo tem procurado influenciar o homem. (...) O 

jornal esforça-se abertamente por influenciar seus leitores através de seus artigos, 

editoriais, caricaturas e colunas assinadas. O rádio também, abertamente, procura 

influenciar por meio de seus comentaristas, de suas entrevistas e de muitos locutores 

que advogam vários pontos de vista enquanto a televisão procura impressionar os 

seus espectadores por meio de suas mesas-redondas, documentários e entrevistas. 

 

 

Desde que se afirmou como atividade social autônoma, livre da censura prévia por 

parte dos Estados nacionais, o jornalismo sempre objetivou, além de manter a população 

informada sobre os principais acontecimentos, direcionar o olhar da sociedade sobre as 

notícias. Desse modo, a prática jornalística preenche duas funções principais: informar e 

opinar. Segundo Marques de Melo (2003, p. 24), “o equilíbrio entre ambas as categorias 

[jornalismo informativo e jornalismo opinativo] ou a predominância de uma sobre a outra 

permanece como uma peculiaridade de cada processo jornalístico”. Isso vai depender, por 

exemplo, de como se estruturam a sociedade e qual a natureza do poder político e econômico 

onde determinado processo jornalístico se localiza. Assim, por exemplo, encontramos 

diferenças entre o jornalismo francês e o inglês. Enquanto naquele prevalece a categoria 

opinativa, por situar-se numa sociedade em que a liberdade de expressão é mais evidente, 

neste,  predomina o jornalismo informativo, reflexo de um país preocupado em reduzir o 

ímpeto da expressão valorativa a fim de evitar polêmicas (MARQUES DE MELO, p. 23-24). 

Marques de Melo (2003, p. 24) argumenta que, com a aceleração da produção de 

jornais e revistas promovida pela imprensa norte-americana no século XIX, o jornalismo 

perdeu um pouco de seu “caráter de participação política, de influência na vida pública” e 

transformou-se em “negócio”, em “empreendimento rentável”. Isso fez com que a expressão 

da opinião tivesse seu espaço reduzido e prevalecesse a hegemonia do jornalismo informativo. 
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 Nossa exposição sobre o jornalismo opinativo e seus gêneros é um resumo do trabalho deste autor. 
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Isso vale tanto para a mídia impressa como também o rádio e a televisão. A atividade 

jornalística brasileira, como seguidora dos parâmetros norte-americanos, também segue essa 

linha de predileção à informação em detrimento da opinião. 

Considerando a distinção entre as duas vertentes da produção jornalística, ou seja, a 

informativa e a opinativa, Marques de Melo (2003) propôs uma classificação dos gêneros 

típicos do jornalismo impresso brasileiro. Fique claro aqui que a distinção entre as categorias 

informativa e opinativa não deve ser levada às últimas conseqüências, no sentido de que a 

expressão da opinião restrinja-se aos gêneros do jornalista opinativo e que os textos do 

jornalismo informativo sejam totalmente livres de ideologias e julgamentos de valores. O 

autor deixa claro que essa diferenciação entre as duas vertentes do jornalismo  

 

 
corresponde a um artifício profissional e também político. Profissional no sentido 

contemporâneo, significando o limite em que o jornalista se move, circulando entre 

o dever de informar (registrando honestamente o que observa) e o poder de opinar, 

que constitui uma concessão que lhe é facultada ou não pela instituição que atua. 

Político no sentido histórico: ontem, o editor burlando a vigilância do estado, 

assumindo riscos calculados nas matérias cuja autoria era revelada (comments); 

desviando a vigilância do público leitor em relação às matérias que aparecem como 

informativas (news), mas na prática possuem vieses ou conotações (MARQUES DE 

MELO, p. 25) (grifos do autor). 

 

 

Desse modo, considerando que todo texto jornalístico tem implicações políticas e 

ideológicas, independentemente da categoria a qual ele pertence, Marques de Melo (2003, p. 

65), classifica da seguinte maneira os gêneros da mídia impressa do jornalismo brasileiro: na 

categoria do jornalismo informativo incluem-se a nota, a notícia, a reportagem e a entrevista; 

já na categoria do jornalismo opinativo figuram o editorial, o comentário, o artigo, a resenha, 

a coluna, a crônica, a caricatura e a carta. 

Podemos perceber que, segundo essa classificação, no jornalismo brasileiro, 

número dos gêneros opinativos é superior ao dos gêneros informativos. No entanto, estes 

últimos ocupam um espaço muito maior dentro das publicações nacionais, abrangendo a 

maior parte das páginas. O lugar dos gêneros pertencentes à categoria opinativa é mais 

limitado e restringe-se às páginas conhecidas como “editoriais” (MARQUES DE MELO, 

2003, p. 24). 

Ao falar dos gêneros opinativos, Marques de Melo (2003, p. 102) afirma que as 

opiniões concretizadas através deles “emergem de quatro núcleos: a) a empresa, b) o 

jornalista, c) o colaborador, d) o leitor”. A empresa expõe oficialmente a valoração dos 
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acontecimentos através do editorial. O jornalista, entendido como o profissional com vínculo 

empregatício permanente com a instituição jornalística, tem como espaço para expressar sua 

opinião os gêneros comentário, resenha, coluna, crônica, caricatura e eventualmente o artigo. 

Quanto aos colaboradores, que seriam, nas palavras de Marques de Melo (2003, p.102), 

“geralmente personalidades representativas da sociedade civil que buscam os espaços 

jornalísticos para participar da vida pública e cultural”, têm sua opinião expressa através do 

artigo. Já a opinião do leitor concretiza-se através da carta. 

Além de diferenciar os gêneros do jornalismo opinativo pelo núcleo de onde advém 

as opiniões, o autor também o faz considerando dois aspectos fundamentais: a autoria e a 

angulagem. Segundo Marques de Melo (2003, p.66)
43

, de todos os gêneros opinativos, o 

editorial é o único que não possui autoria definida e explícita, uma vez que emite uma opinião 

da instituição jornalística como um todo. Já em relação à angulagem temporal, o editorial 

aparece ao lado do comentário, da coluna e da caricatura, enquanto gêneros que emitem 

opiniões contínuas e imediatas, “sincronizadas com o emergir e o repercutir dos 

acontecimentos” (MARQUES DE LEMO, 2003, p. 66). Por outro lado, a resenha, o artigo, a 

crônica e a carta, não se caracterizam pelo imediatismo, mas nem por isso deixam de tratar de 

fatos atuais. Nos termos do autor, eles são gêneros que “vinculam-se diretamente aos fatos 

que estão acontecendo, mas seguem-lhe o rastro, ou melhor, não coincidem com o seu 

momento eclosivo”. 

 

 

2.2.2. O gênero editorial 

 

Para discutir mais especificamente o gênero editorial, faremos referência aqui aos 

trabalhos de Marques de Melo (2003), Gomes (2007) e Souza (2006). 

Como vimos, Marques de Melo (2003) põe o editorial como gênero do jornalismo 

opinativo, ao lado do comentário, do artigo de opinião, da resenha, da coluna, da crônica, da 

caricatura e da carta de opinião. Segundo ele, o editorial é “o gênero jornalístico que expressa 

a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no momento” (2003, p. 

103). 

                                                
43

 Aqui, as considerações do autor referem-se ao editorial-padrão de jornal, mas como veremos no tópico 2.2.2. 

hoje é comum vermos editoriais assinados, especialmente os publicados em revistas. 
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Souza (2006, p. 65) define o editorial como “um gênero específico usado pelos 

jornais e revistas para persuadir seus leitores a verem os fatos do modo como a instituição 

jornalística considera adequado, organizando sua estrutura argumentativa de acordo com essa 

intenção”. Assim sendo, um dos propósitos comunicativos do editorial é o de opinar sobre 

determinados assuntos, de forma a fazer com que o seu leitor passe a compartilhar da mesma 

opinião.  

Deve ficar claro que, como explica Souza (2006), tal opinião expressa no editorial 

padrão é pertencente à instituição jornalística como um todo e não uma opinião individual, e é 

por esse motivo que ele não recebe assinatura, pelo menos os editoriais padrões, típicos dos 

jornais. A ausência da assinatura é uma das características que mais distingue o editorial 

jornalístico de outros gêneros, principalmente do artigo de opinião. Além da impessoalidade, 

outros aspectos típicos dos editoriais padrões são a topicalidade, a condensalidade e a 

plasticidade, isto é, são textos que tratam de um tema bem delimitado, que trazem poucas 

ideias e que, como qualquer gênero, também dão espaço para variações na forma e no caráter 

persuasivo do texto. (MARQUES DE MELO, 2003, p. 108; SOUZA, 2006, p. 62-63; 

GOMES, 2007, p. 90-91). 

Souza (2006, p. 63) salienta que “o editorial padrão é gênero exclusivo dos jornais 

e, com o perfil que apresenta, tal gênero talvez seja mesmo exclusivo desse veículo” (grifo 

nosso) e aponta, reportando-se a Sousa (2004), para a existência de outros dois tipos: “os 

editoriais mistos, isto é, aqueles que podem incorporar várias características como ser 

preventivo, informativo e intelectual, por exemplo”; e “os editoriais de apresentação, que são 

aqueles que apresentam um determinado número de um jornal ou de uma revista” (grifos da 

autora). 

Gomes (2007) também reconhece essa variedade do gênero editorial. Além do 

editorial de apresentação, cuja finalidade é “fazer a abertura dos primeiros números dos 

jornais e introduzir as edições de diferentes periódicos, apresentando a proposta editorial” 

(2007, 109), a autora ainda reconhece, citando Reyna (1991, apud GOMES, 2007, p. 106-

109), a existência de mais oito tipos de editoriais, a saber: (1) editorial informativo – também 

chamado de editorial expositivo, cita os fatos já mencionados na seção informativa, mas 

expressa o ponto de vista institucional; (2) editorial explicativo – explica um acontecimento 

quando só a informação não é suficiente e assemelha-se ao expositivo; (3) editorial 

interpretativo – necessita apresentar uma interpretação, requer que o jornalista seja justo; não 

exige conclusão e permite que o leitor tire suas conclusões; (4) editorial polêmico – busca 

convencer o leitor sobre o ponto de vista proposto por meio de argumentos a favor ou contra 
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um fato ou uma situação; (5) editorial exortativo – denominado editorial de luta, apresenta 

ataques a determinadas situações e exige condutas específicas e espera a reação do público; 

(6) editorial de campanha – também conhecido como editorial de ação, denuncia as políticas 

locais corruptas que necessitem de correção; (7) editorial persuasivo – convence sutilmente 

com o uso de argumentos, posto que não pedem nem exortam; (8) editorial de interesse 

humano – informa e diverte ao mesmo tempo; não se escreve com o propósito de convencer, 

mas de entreter, e distingue-se dos demais por ser mais pessoal que institucional. 

Essa classificação apresentada por Gomes (2007) leva em consideração a finalidade 

dos diferentes tipos de editoriais. Porém, a autora reitera que “esse é um agrupamento 

inacabado, com possibilidade de sucessivas inserções” (GOMES, 2007, p. 109), admitindo, 

portanto, a existência de outros editoriais com características distintas dos tipos apresentados 

por ela. Gomes (2007, p. 110) absorve, de todas as finalidades apresentadas em sua 

classificação, as quatro mais recorrentes: convencer, denunciar, interpretar e comentar. 

Segundo a autora, dessas quatro funções, as duas primeiras representam a tendência dos 

editoriais nos primórdios da imprensa, e as duas últimas são características dos editoriais 

atuais, os ditos editoriais da fase telegráfico-informativa do jornalismo
44

. Poderíamos ainda, 

baseados em Sousa (2004), adicionar à classificação de Gomes (2007), outra finalidade muito 

recorrente, principalmente nos editoriais de revistas, isto é, a função de apresentar ao público 

o número atual do periódico. 

As classificações apresentadas acima nos chamam a atenção para a grande 

heterogeneidade do gênero editorial. Como qualquer outro gênero, o editorial pode assumir 

naturezas múltiplas sem, no entanto, perder seu papel como veículo da opinião institucional. 

Assim sendo, concordamos com Souza (2006, p. 63), ao reconhecermos a Carta do Editor, da 

revista Época, a Carta ao Leitor, da revista Veja e o Editorial da revista Istoé, como 

pertencentes à “família do editorial”, sendo ora de “apresentação”, ora “misto”, e exercendo 

ora a função de apenas “apresentar” a edição atual da revista, ora a de “comentar” fatos de 

interesse do público e, ao mesmo tempo, “apresentar” o número do periódico. 

Essa diversidade assumida pelo editorial é uma característica bastante enfatizada 

também por Souza (2006) que, além de reconhecer a notável plasticidade do gênero, ainda 

destaca o uso freqüente de elementos visuais em sua composição. O editorial é visto, pois, 

                                                
44

 Gomes (2007, p. 88-91) reconhece três fases do jornalismo, nas quais os jornais seguiam a três tendências 

diferentes: tendência político panfletária, que “parte da concepção de que a função do jornal é essencialmente 

opinativa”; a tendência literário-independente, que “tinha como parâmetro a conquista do público leitor por meio 

de temáticas culturais e científicas”; e a tendência telegráfico-informativa, que privilegiava a informação 

objetiva e reduzia o espaço voltado para a opinião. Essa última fase coincide com o processo de aceleração da 

produção jornalística apontada por Marques de Melo (2003) e comentada no item 2.2.1 deste capítulo. 
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como um gênero multimodal, que se utiliza de recursos advindos de outros modos de 

representação, além do lingüístico, para agir sobre o leitor de forma a fazê-lo aceitar o juízo 

de valor que expressa. Souza et al (2008), em pesquisa recentemente realizada, na qual 

analisaram editoriais de jornais e revistas com temáticas diversas, perceberam a presença de 

recursos tais como imagens, cores, diagramação, variação na fonte, letra capitular, dentre 

outros, os quais assumem papel determinante para compor os sentidos globais dos textos 

analisados.  
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3 Recursos multimodais e construção de 

sentidos em editoriais de revistas 
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CAPÍTULO 3 

RECURSOS MULTIMODAIS E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS EM EDITORIAIS 

DE REVISTAS 

 

 

Apresentamos, neste capítulo, a análise dos dados da pesquisa com base nos 

pressupostos da GDV (KRESS; van LEEUWEN, 1996; 2006) e da multimodalidade 

discursiva discutidos nos capítulos anteriores. Nosso corpus constitui-se de um total de 

dezoito editoriais coletados de três revistas de informação de grande circulação nacional, 

quais sejam: a Época, a Veja e a Istoé, sendo seis exemplares de cada revista, coletados entre 

janeiro e junho de 2010, conforme anunciamos anteriormente.  

Os editoriais que compõem o material de análise, segundo a classificação de Sousa 

(2004 apud Souza, 2006), caracterizam-se, alguns, como editoriais de “apresentação”, cuja 

finalidade é a de expor ao leitor peculiaridades da presente edição da Época, da Veja ou da 

Istoé. Outros se adéquam à categoria dos editoriais “mistos”, que além de apresentarem o 

número da revista que os contém, também exercem a função de “comentar”, nos termos de 

Gomes (2007), sobre algum acontecimento importante.   

Inicialmente, na sessão 3.1, apresentamos uma análise geral dos recursos 

multimodais presentes em todos os editoriais do corpus, lançando mão, inclusive, de dados 

quantitativos, com vistas a demonstrar a ocorrência destes recursos e o modo como eles 

participam da configuração do gênero investigado.  

Em seguida, nas sessões 3.2, 3.3 e 3.4, analisamos mais específica e detalhadamente 

os editoriais de cada um dos suportes pesquisados (Época, Veja e Istoé, respectivamente), 

buscando interpretar os sentidos representacionais, interativos e composicionais transmitidos 

pelas imagens e pelos outros elementos visuais para a construção da significação total desses 

textos
45

. Na análise dos sentidos representacionais, observamos quem são os participantes 

retratados na imagem, em que processos tais participantes estão envolvidos e sobre que 

circunstâncias. Em relação aos sentidos interativos, analisamos a imagem avaliando a 

modalidade, o contato, a distância social e a perspectiva nela empregada. Por fim, no que 

concerne aos sentidos composicionais, investigamos, no nível da imagem e no nível da 

página, de que forma seus respectivos elementos se organizam, ganhando maior ou menor 

                                                
45

 Nesta dissertação, serão exibidas análises mais detalhadas de apenas dois editoriais de cada um dos suportes 

(Época, Veja e Istoé), pois acreditamos serem suficientes para ilustrar as análises realizadas, além de ser 

inviável, por uma questão de espaço, a apresentação das análises de todos os dezoito editoriais que formam o 

corpus. 
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saliência, agrupando-se ou distanciando-se de outros elementos por meio de estratégias de 

estruturação, ou ainda assumindo, por sua localização, determinado valor informativo. 

 

 

3.1. OS RECURSOS MULTIMODAIS DOS EDITORIAIS DE REVISTAS: SUAS 

OCORRÊNCIAS E FUNÇÕES NA CONFIGURAÇÃO DO GÊNERO. 

 

Nessa sessão, lançamos um olhar mais introdutório sobre os editoriais e os recursos 

multimodais neles empregados, buscando perceber a ocorrência e as funções desses recursos 

na configuração do editorial como gênero. 

 

    

3.1.1. Recursos multimodais nos editoriais da Época 

 

A investigação dos editoriais da Época revelou a presença de treze recursos 

multimodais em sua construção. São eles: imagem, legenda, cores
46

, fontes tipográficas 

variadas, título, letra capitular, marcação do parágrafo, distribuição do texto em duas colunas, 

estratégia de estruturação dentro do texto, assinatura manuscrita digitalizada, assinatura 

impressa, identificação funcional e margem. Na Figura 3.1, a seguir, observamos a utilização 

desses recursos em dois editoriais da Época (E-5 e E-6). Os recursos cores e fontes 

tipográficas variadas não estão indicados, mas são facilmente percebidos ao observarmos os 

editoriais. É necessário enfatizar que, em nossas análises, não levamos em conta o título da 

sessão (que no editorial em questão aparece em vermelho no topo da página, com os dizeres 

“Da Redação:”), por considerarmos esse elemento como um recurso multimodal pertencente 

não ao gênero estudado, mas ao suporte, assumindo o papel de elemento de navegação que 

direciona o leitor no consumo da revista, indicando-lhe o local do gênero dentro do suporte.  

Como se vê nos dois exemplos da Figura 3.1, os editoriais da Época apresentam 

algumas variações quanto à forma. A análise da Tabela 3.1 nos dá uma ideia dessas diferenças 

e apresenta em números absolutos e percentuais a ocorrência dos recursos nos seis editoriais 

da Época investigados. 

 
 

 

 

                                                
46

 Incluem-se aqui as cores que fujam do preto e branco (elemento preto sobre o fundo branco). 
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                         Editorial E-5                                                                                   Editorial E-6 

                      

Figura 3.1. Recursos multimodais nos editoriais da Época 

Fontes: Época, 31 de maio de 2010; Época, 28 de junho de 2010 

 

 

A Tabela 3.1 nos mostra que os seguintes recursos multimodais são comuns a todos 

os seis editoriais da Época que compõem o corpus: fontes tipográficas variadas, título, letra 

capitular, marcação do parágrafo, distribuição do texto em duas colunas, margem, assinatura 

impressa e identificação funcional. Tais recursos parecem, pois, serem fixos na configuração 

formal do editorial da Época, não havendo alteração motivada por conteúdo ou até mesmo 

estilo do autor, como no caso dos exemplares reproduzidos na Figura 3.1, que possuem 

autorias diferentes (E-5 recebe a assinatura de Hélio Gurovitz e E-6 recebe a de David 

Cohen). 

 

Imagem 

Assinatura 

impressa 

Estratégia de 

estruturação 

dentro do texto 

Título 

Legenda 

Marcação do 

parágrafo 

Letra 

capitular 

Distribuição 

do texto em 

duas colunas 

Identificação 

funcional 

Assinatura 

 manuscrita 

digitalizada 

Margem 



84 

 

RECURSOS MULTIMODAIS EM 

EDITORIAIS DA ÉPOCA 

OCORRÊNCIAS 

ABSOLUTAS 

OCORRÊNCIAS 

PERCENTUAIS 

Assinatura impressa 06 100% 

Assinatura manuscrita digitalizada 05 83,3% 

Cores 05 83,3% 

Distribuição do texto em duas colunas 06 100% 

Estratégia de estruturação dentro do texto 01 16,7% 

Fontes tipográficas variadas 06 100% 

Identificação funcional 06 100% 

Imagem 05 83,3% 

Legenda 05 83,3% 

Letra capitular 06 100% 

Marcação do parágrafo 06 100% 

Margem 06 100% 

Título 06 100% 
Tabela 3.1. Ocorrência dos recursos multimodais nos editoriais da Época 

 

 

O recurso fontes tipográficas variadas refere-se à mudança de tamanho, estilo 

(negrito, itálico ou sublinhado) ou tipo de fonte (Times New Roman, Arial, Calibri etc.), 

utilizada para dar destaque de saliência ou simplesmente para individualizar elementos como 

a legenda, o título, a letra capitular e os elementos de identificação autoral (assinatura e 

função do autor)
47

. Assim sendo, a variação de fontes tipográficas nos editoriais da Época está 

sempre associada a outros recursos multimodais; e, como se verá adiante, isso se refere 

também aos outros editoriais do corpus, ou seja, os das revistas Veja e Istoé. 

Os editoriais da Época apresentam sempre o título na parte superior da página e com 

muito destaque de saliência proporcionado pelo uso de negrito e por ter um tamanho 

excessivamente maior em relação a todos os outros elementos verbais. Tanta evidência 

justifica-se pela importância do título na configuração do editorial. Ele representa a porta de 

entrada para o texto, o elemento verbal mais chamativo e, portanto, o primeiro a ser 

processado. O título traz a essência das ideias transmitidas pelo editorial, apresentando o tema 

e antecipando informações no intuito de gerar expectativas no leitor. Portanto, de sua 

apreciação pode depender a motivação do leitor (ou a falta dela) em continuar lendo o 

editorial. 

Outro elemento com bastante saliência é a letra capitular, que também aparece 

negritada e com tamanho maior em relação aos outros elementos verbais. A letra capitular 

capta a percepção do leitor para si e, consequentemente, para o início do texto. Desse modo, 

                                                
47

 Além de assumir outras funções técnicas dentro do texto, como o uso de itálico ou negrito para dar destaque a 

obras artísticas, nomes de livros, jornais ou revistas, estrangeirismos etc.. 
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espera-se de quem é um leitor assíduo que ele não se contente em ler apenas aquela letra, mas 

a palavra inteira e, em seguida, todo o primeiro período, todo o primeiro parágrafo ou até o 

texto integralmente. Assim, a letra capitular funciona como um forte estímulo à retina, 

seduzindo o consumidor da revista a ler o editorial para conhecer e possivelmente aceitar as 

teses defendidas nele. 

  Encontramos, também, como elemento padrão em todos os editoriais da Época, a 

marcação do parágrafo, que funciona como um organizador da percepção do leitor quanto ao 

texto. Destacando o início de cada parágrafo, o editorialista auxilia o leitor a ter uma visão 

mais clara sobre a organização do texto e de suas ideias, o que facilita seu processamento.  

Outro aspecto notável é a divisão do texto em colunas, que aparecem separadas por 

um espaço vazio. Esse recurso tem a função de organizar a distribuição do texto e facilitar seu 

processamento, visto que o texto distribuído em colunas estreitas cria a impressão de maior 

fluidez e agilidade da leitura, tornando-a mais atraente para um consumidor incluso na 

realidade frenética do mundo moderno. 

Destaca-se também, como recurso multimodal recorrente em todos os editoriais de 

Época investigados, a margem, formada por uma finíssima linha pontilhada que cerca todo o 

editorial. Assim, a margem funciona como uma estratégia de estruturação que cria um espaço 

reservado ao gênero, destacando-o dos demais elementos presentes na página em que ele foi 

posto e acrescentando um sentido de grupo e coesão semântica aos próprios elementos que 

compõem o editorial. 

Presentes em todos os editoriais da Época, também, estão os recursos assinatura 

digitalizada e identificação funcional, que se incluem nos recursos os quais nos referimos 

como elementos de identificação autoral (ver Figura 3.1a), sendo o nome do editor escrito em 

caixa alta, negritado e com uma fonte um pouco maior. A assinatura é uma forma de dar 

credibilidade à opinião que está sendo apresentada no editorial. Porém, é importante enfatizar 

que, mesmo sendo assinado, o editorial da Época continua representando a opinião de toda a 

empresa, pois o profissional responsável por escrevê-lo procura seguir a linha da revista que 

publica seu texto. Por sua vez, a identificação funcional ratifica o papel do editorialista como 

um representante de alto cargo dentro da Época, característica que o qualifica a falar em nome 

da revista e expressar a opinião institucional. 
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Figura 3.1a. Elementos de identificação autoral em editorial da Época 

Fonte: Época, 31 de maio de 2010 
 

 

Falemos, agora, das variações quanto aos recursos multimodais presentes em 

Época. Cinco recursos não estão presentes em cem por cento (100%) dos editoriais dessa 

revista, quais sejam: estratégias de estruturação dentro do texto, assinatura manuscrita 

digitalizada, imagem, legenda e cores. 

Essa diversidade no uso dos recursos visuais nos textos examinados nos chama a 

atenção para o caráter maleável e fluido do gênero editorial, o que está de acordo com a 

posição que Bakhtin (2003) toma ao dizer que os gêneros textuais têm um caráter mais ou 

menos flexível. O autor complementa seu pensamento afirmando que os gêneros podem 

moldar-se de acordo com a “vontade discursiva individual” de cada falante (BAKHTIN, 

2003, p. 283). 

A nosso ver, parece ter sido a iniciativa individual dos autores o fator decisivo para 

algumas variações encontradas nos editoriais da Época investigados aqui. Foi percebido que 

tais textos receberam assinaturas de dois editores diferentes: cinco deles (E-1, E-2, E-3, E-4 e 

E-5) foram assinados por Hélio Gurovitz (Diretor de Redação da Época) e um (E-6) por 

David Cohen (Redator-chefe da revista). Observando a Figura 3.1, que mostra os editoriais E-

5 e E-6, podemos ter uma ideia das mudanças que os estilos de ambos os autores podem ter 

determinado. 

Entre essas mudanças está a assinatura manuscrita digitalizada, que está presente 

em todos os cinco editoriais assinados por Hélio Gurovitz (o que representa 83,3% dos 

editoriais da Época), mas não se encontra no único editorial de autoria de David Cohen. A 

assinatura manuscrita digitalizada traz ao editorial a marca pessoal do editorialista, como um 

símbolo que reforça a credibilidade que a assinatura impressa já transmite. Além disso, esse 

recurso utilizado por Hélio Gurovitz tem o potencial de conotar subjetividade, inibindo um 

pouco o caráter sóbrio que subjaz os gêneros jornalísticos. 

Assinatura impressa 
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Figura 3.1b. Estratégias de estruturação dentro do texto de E-6 

Fonte: Época, 28 de junho de 2010 

  

 

Por outro lado, o editorial assinado por David Cohen também apresenta uma 

peculiaridade que também parece ser motivada por uma questão de estilo do autor: a 

estratégia de estruturação dentro do texto. Este recurso, presente unicamente em E-6 (que 

representa 16,7 % dos editoriais de Época) foi utilizado como meio de separar visualmente o 

texto verbal utilizando como critério o conteúdo (portanto não é uma variação motivada 

apenas pelo estilo). O editorial E-6 (em destaque na Figura 3.1b), que se intitula “Uma edição 

dominada pelas emoções” apresenta, na primeira parte do texto, comentários e críticas em 

torno dos desastres causados por “três dias de chuvas recordes” no Nordeste; em seguida, 
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apresenta uma matéria, que trata da disputa eleitoral, presente naquela edição da revista, mais 

exatamente, “a partir da página 42”; por fim, antecipa outras matérias presentes no mesmo 

número de Época, mas, desta vez, matérias ligadas ao esporte, como “um jogo de tênis 

histórico” e “a Copa do Mundo”. As estratégias de estruturação representadas por cinco 

asteriscos em série, centralizados, são utilizados por David Cohen para segregar essas três 

seções do texto. Isso possibilita que o leitor, no escaneamento preliminar que ele faz assim 

que põe os olhos na página, tenha pelo menos uma vaga ideia do modo como o autor 

organizou as ideias do texto.     

Os recursos imagem, legenda e cores também não são unânimes nos editoriais de 

Época investigados; aparecem em cinco editoriais (o que representa 83,3%), excetuando 

apenas o editorial E-5, como pode ser visto na Figura 3.1 e em detalhe na Figura 3.1c, a 

seguir. Dessa vez a variação em relação a esses três recursos não parece ser motivada pelo 

estilo pessoal de Hélio Gurovitz (que assina E-5), já que nos outros editoriais assinados por 

ele (ou seja, E-1, E-2, E-3 e E-4) esses recursos estão presentes. Então, o que explica a 

ausência desses recursos no editorial em questão? 

Em primeiro lugar, foi observado que os recursos legenda e cores são dependentes do 

recurso imagem. Em relação à legenda essa informação é óbvia, já que o papel fundamental 

dela é o de acompanhar a imagem explicando-a ou ampliando seu sentido. Nos demais 

editoriais de Época, a legenda (ver Figura 3.1d) segue uma forma padrão: possui uma espécie 

de título, o qual denominamos cabeça, que vem em caixa alta, numa fonte um pouco maior e 

com uma tonalidade de preto mais clara; logo abaixo vem o restante da legenda, com letras 

em estilo negritado e com um tamanho um pouco menor.  Já em relação às cores, este é um 

recurso que, nos editoriais de Época investigados, só aparece atrelado às imagens, com a 

função de dar um maior realismo aos fatos representados nelas, não aparecendo, por exemplo, 

para destacar um elemento verbal do texto, do título, da legenda ou dos elementos de 

identificação autoral, ou para destacar e acrescentar sentidos à margem (lembrando que 

excluímos de nossa análise o título da seção, elemento que no editorial de Época recebe a cor 

vermelha). Assim sendo, legenda e cores não estão presentes em E-5 porque esse editorial não 

apresenta imagem, o que nos leva ao segundo ponto do nosso argumento. 
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Figura 3.1c. Ausência de imagens, legendas e cores em E-5 

Fonte: Época, 31 de maio de 2010 
 

 

 

Figura 3.1d. Legenda em editorial da Época 

Fonte: Época, 28 de junho de 2010 

 

Cabeça da 

 legenda 
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A ausência da imagem pode ter sido provocada por diferentes motivos. Um deles 

pode ter sido o conteúdo de E-5. Se observarmos os outros editoriais de Época que compõem 

o corpus, podemos notar que as fotografias
48

 presentes neles sempre se referem ao tema 

principal desses textos. Esses temas são ou sobre fatos que estão repercutindo na mídia 

naquele momento e que também recebem destaque no interior da revista (como são os casos 

de E-1, que trata do terremoto no Haiti; E-2, que comenta sobre a disputa eleitoral; e E-6, cujo 

tema principal é a destruição causada pelas chuvas no Nordeste); ou então sobre uma matéria 

especial presente naquela edição em que o editorial foi publicado (como são os casos de E-3, 

que tece sobre uma reportagem realizada pelos repórteres Ricardo e Mariana em torno da 

igreja que mais tem crescido no Brasil, isto é, a Igreja Mundial do Poder de Deus; e E-4, que 

antecipa e comenta sobre uma matéria que investiga as características de um bom professor, 

em continuação a uma matéria publicada semanas atrás sobre as características de um bom 

aluno – ver Anexo I). No caso do editorial E-5, o tema central é, como o título sugere, os 12 

anos da revista Época e o modo como esse veículo se distingue pela inovação. Como 

podemos notar, esse é um tema muito geral, que foge às características dos conteúdos dos 

outros editoriais de Época aqui estudados. O texto de E-5 também aborda outros assuntos, 

como uma reportagem sobre “a resistência das mulheres a votarem na candidata do PT à 

presidência, Dilma Rousseff” e outra sobre “o poder e os riscos” das redes sociais da internet, 

mas nenhum desses representam o tema central e, portanto, seria estranho que o editorial 

apresentasse uma imagem referindo-se a um deles. Desse modo, talvez por não encontrar 

nenhuma fotografia nos bancos de imagem de Época que pudesse se referir e adicionar outros 

sentidos ao tema principal de seu texto, o editorialista tenha optado por não utilizar o recurso 

imagem. 

Além do motivo supracitado, podemos apontar outras possíveis razões que levaram à 

ausência de imagens em E-5, como, por exemplo, a ocupação pelo texto de grande parte do 

espaço destinado ao editorial, que não permitiu colocar uma fotografia com tamanho 

suficiente para ser observada com nitidez; ou até mesmo o fato de que, por qualquer outra 

razão, Hélio Gurovitz tenha decidido não utilizar imagens, mesmo não havendo restrições de 

qualquer ordem que o impedissem de fazê-lo.  

Mesmo sem chegarmos a uma resposta definitiva para essa querela, é interessante 

percebermos que é a ausência de imagens que nos causa estranhamento e foge ao padrão do 

corpus, e não o contrário. Tal fato nos leva a reconhecer o papel cada vez mais participativo e 

                                                
48

 Uma vez que todas as imagens utilizadas nos editoriais estudados inserem-se na modalidade fotografia, 

utilizaremos indiscriminadamente os termos “imagem” e “fotografia”. 
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fundamental da imagem na comunicação e, principalmente, em veículos como a revista. A 

comunicação parece trilhar um caminho sem volta em que o padrão a ser seguido será o dos 

textos ricos visualmente. 

A seguir, analisamos as ocorrências e funções dos recursos multimodais presentes 

nos editoriais de Veja que compõem nosso corpus. 

 

 

3.1.2. Recursos multimodais nos editoriais da Veja 

 
 

Editorial V-6 

 

Figura 3.2. Recursos multimodais em editorial da Veja 

Fonte: Veja, 30 de junho de 2010 
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Os editoriais da revista Veja que compõem nosso corpus apresentam nove recursos 

multimodais diferentes, a saber: imagem, legenda, cores, fontes tipográficas variadas, título, 

letra capitular, marcação do parágrafo, distribuição do texto em duas colunas e margem. Na 

Figura 3.2 estão indicados todos esses elementos em um dos editoriais da Veja investigados, 

ou seja, V-6. O uso de cores e de fontes variadas não está sendo destacado na Figura 3.2, mas 

podem ser claramente percebidos. 

Diferentemente do que ocorre nos editoriais da Época, analisados anteriormente, o 

que se vê entre os editoriais da Veja é uma grande semelhança estrutural. Portanto, os recursos 

visuais que encontramos em um exemplar foram encontrados em todos os demais analisados. 

A Tabela 3.2 mostra a ocorrência absoluta e percentual dos recursos visuais nos editoriais da 

Veja. Nela, notamos que todos os recursos são unânimes nos 6 editoriais da revista analisados 

(ou seja, 100%), o que pode indicar que a Veja tem a preocupação de padronizar seus 

editoriais, talvez para facilitar o reconhecimento do gênero por parte dos leitores.  

 

 

RECURSOS MULTIMODAIS EM 

EDITORIAIS DA VEJA 

OCORRÊNCIAS 

ABSOLUTAS 

OCORRÊNCIAS 

PERCENTUAIS 

Cores 06 100% 

Distribuição do texto em duas colunas 06 100% 

Fontes tipográficas variadas 06 100% 

Imagem 06 100% 

Marcação do parágrafo 06 100% 

Legenda 06 100% 

Letra capitular 06 100% 

Título 06 100% 

Margem 06 100% 
Tabela 3.2. Ocorrência dos recursos multimodais nos editoriais da Veja 

 

 

Nesse padrão seguido pelos editoriais da Veja, temos sempre como elemento mais 

saliente, e, portanto, o que chama mais atenção do leitor e o primeiro a ser processado por ele, 

a imagem. Esse recurso está presente, diferente do que ocorreu nos editoriais da Época, em 

todos os editoriais de Veja pesquisados. Outro aspecto que diferencia a imagem utilizada 

pelos editoriais dessa revista das utilizadas nos demais editoriais estudados (ou seja, os das 

revistas Época e Istoé) é o seu tamanho muito avantajado, ocupando, assim, um grande 

espaço dentro da composição. A imagem caracteriza-se também por ser o único recurso 

multimodal colorido nos editoriais de Veja, o que também opera para tornar tal elemento o 

mais saliente da composição. Assim, o recurso cores está associado unicamente à imagem e, 
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portanto, uma vez que todas as imagens encontradas nos editoriais de Veja são coloridas, este 

recurso multimodal também tem ocorrência de 100%. 

Sempre anexa à imagem também é a legenda, que aparece em todos os editoriais de 

Veja investigados. Este recurso tem a função de explicar e/ou adicionar novas informações à 

imagem. Nos editoriais de Veja, a legenda, como podemos ver na Figura 3.2a, também possui 

uma espécie de título, o qual nos referimos como cabeça, que vem em estilo negrito, 

diferenciando-se do restante da legenda, que possui estilo itálico. Aliás, outro recurso 

unânime é a fonte tipográfica variada, que, como vimos anteriormente, vem sempre associado 

a outros recursos, como a própria legenda, a letra capitular, o título e os demais elementos 

verbais que compõem o editorial, sempre com a função de dar destaque a esses elementos.  

 

 

 

Figura 3.2a. Legenda em editorial da Veja 

Fonte: Veja, 30 de junho de 2010 

 

 

Encontramos também presente em todos os exemplares de Veja analisados o título do 

editorial, que vem escrito em estilo negrito e fonte consideravelmente maior em relação ao 

texto, o que lhe dá muito destaque visual e torna-o o segundo elemento mais saliente da 

composição. O terceiro elemento mais saliente é a letra capitular, que também ocorre em 

100% dos editoriais de Veja. Como já foi discutido, a letra capitular cumpre a função de 

chamar a atenção do leitor para o início do texto, seduzindo-lhe a começar a leitura. 

A distribuição do texto em duas colunas é mais um recurso presente em 100% dos 

editoriais de Veja. Como dissemos anteriormente, a distribuição do texto em colunas estreitas 

dá à leitura um senso de agilidade, tornando-a menos cansativa e mais atraente. Foi percebido 

também que, diferente dos editoriais de Época e de Istoé, que trazem o texto justificado, os 

editoriais de Veja têm o texto alinhado à esquerda, o que torna as linhas desiguais, dando uma 

impressão de maior liberdade e movimento. 

Cabeça da 

 legenda 
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Também apresentam ocorrência de 100% os recursos marcação do parágrafo e 

margem. Como foi frisado, a marcação que destaca o início dos parágrafos é um recurso que 

permite ao leitor perceber a organização das ideias do texto, facilitando, assim, seu 

processamento. Por sua vez, a margem cumpre o papel de destacar o editorial dos outros 

elementos presentes na página em que ele está localizado, além de imprimir um sentido de 

coesão semântica entre os elementos que compõem o gênero. 

Um aspecto notável dos editoriais de Veja, que o distingue dos editoriais de Época e 

Istoé, é que nenhum dos exemplares analisados recebe qualquer tipo de assinatura. Essa é uma 

característica peculiar às publicações (revistas e jornais) voltadas para a informação.
49

 A 

ausência de assinatura confere ao texto um caráter coletivo e institucional, reforçando a ideia 

de que as opiniões expressas nele pertencem à instituição Veja como um todo. 

Na próxima seção, continuamos a traçar o perfil multimodal do gênero editorial, 

desta vez investigando os exemplares da revista Istoé. 

 

 

3.1.3. Recursos multimodais nos editorias da Istoé 

 

O exame dos editoriais da Istoé revelou o aparecimento de sete recursos multimodais 

em suas configurações, que são: imagens, cores, fontes tipográficas variadas, título, marcação 

do parágrafo, distribuição do texto em duas colunas, assinatura impressa/identificação 

funcional. A Figura 3.3 mostra o editorial I-2, pertencente a essa revista, apontando a 

presença desses recursos; com exceção de cores e fontes tipográficas variadas, que não estão 

indicadas, mas podem ser facilmente notadas. 

Comparando os editoriais dos três suportes contemplados nessa pesquisa, podemos 

afirmar que, com sete recursos multimodais, os editoriais de Istoé são os que possuem menos 

informatividade visual, uma vez que os de Época, que, pelo contrário, possuem maior 

informatividade visual, apresentaram treze recursos e os de Veja, nove recursos. Podemos 

perceber também que, do mesmo modo como ocorreu na análise dos editoriais de Veja, a 

análise de Istoé também apresentou unanimidade de ocorrência de todos os recursos 

multimodais, ou seja, todos os recursos apresentados por um exemplar ocorrem igualmente 

em todos os demais, assim como revela a Tabela 3.3, que mostra a ocorrência absoluta e 

percentual dos recursos multimodais que compõem o editorial da Istoé.  

                                                
49

 Exclui-se aqui os editoriais de algumas revistas como a Época e a Istoé, os quais, como observamos nessa 

pesquisa, trazem a assinatura do editor. 



95 

 

Editorial I-2 

 

Figura 3.3. Recursos multimodais em editorial da Istoé 

Fonte: Istoé, 24 de fevereiro de 2010 
 

 

RECURSOS MULTIMODAIS EM 

EDITORIAIS DA ISTOÉ 

OCORRÊNCIAS 

ABSOLUTAS 

OCORRÊNCIAS 

PERCENTUAIS 

Assinatura impressa 

Identificação funcional 
06 100% 

Cores 06 100% 

Distribuição do texto em duas colunas 06 100% 

Fontes tipográficas variadas 06 100% 

Imagem 06 100% 

Marcação do parágrafo 06 100% 

Título 06 100% 

Tabela 3.3. Ocorrência dos recursos multimodais nos editoriais da Istoé 

 

 

Essa homogeneidade dos recursos pode significar que a Istoé, assim como sua 

concorrente Veja, tem a pretensão de padronizar seus editoriais, a fim de garantir 
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reconhecimento automático desse gênero por parte dos consumidores. Mas isso também pode 

ser explicado pelo fato de os seis editoriais de Istoé, que foram analisados, serem assinados 

pelo mesmo editorialista, Carlos José Marques, não havendo, assim, a possibilidade de haver 

diferenças de estilo, como no caso dos editoriais de Época, contemplados na seção 3.1, que 

recebem assinaturas de dois editorialistas diferentes.  

Um dos recursos multimodais encontrados em todos os editoriais da Istoé é a 

imagem, a qual também ganha muito destaque de saliência, por ser o único elemento colorido 

da composição e por ocupar um espaço relativamente grande no layout. Assim sendo, nesses 

editoriais a imagem também representa um item de informação altamente relevante para a 

construção dos sentidos globais desses textos. 

Um aspecto que particulariza os editoriais da Istoé é que nenhum dos exemplares 

analisados possui legenda, o que traz, aparentemente, mais independência semântica ao 

recurso imagem, uma vez que esta não está acompanhada de nenhum elemento verbal com a 

função exclusiva de explicar-lhe ou completar-lhe as lacunas de significado que possam 

existir. Como mostraremos adiante na seção 3.4, quando analisaremos mais detalhadamente 

os sentidos produzidos pelos recursos multimodais nos editoriais da Istoé, outros elementos 

verbais, como o próprio texto e, algumas vezes, o título, encarregam-se dessa função, 

oferecendo pistas para que o leitor complete o sentido da imagem.  

Não estamos, com isso, querendo dizer que a imagem não é capaz de construir 

sentidos independentemente, precisando, para isso, apoiar-se em elementos verbais como a 

legenda; mas apenas que certas imagens deixam algumas lacunas referenciais que a legenda, 

ou outros elementos verbais podem preencher e/ou ampliar o sentido, o que também vale para 

o verso da relação, os elementos visuais também podem preencher lacunas semânticas 

deixadas pelo modo linguístico. Assim, nenhuma das partes (visual/verbal) é exclusivamente 

dependente da outra; cada uma é suficientemente capaz de produzir sentidos isoladamente. No 

entanto, uma vez que esses dois modos unem-se para constituir uma mensagem multimodal, 

passam a colaborar numa relação de co-dependência para a construção do sentido social total. 

Como a tabela 3.3 mostra, os recursos cores e fontes tipográficas variadas aparecem 

em 100% dos editoriais de Istoé. Assim como ocorre nos editoriais de Época e Veja, o recurso 

cores aparece aqui associado exclusivamente à imagem, com o papel de acrescentar realismo 

a ela; nenhum outro elemento apresenta cores que fujam do branco e preto (em suas diferentes 

tonalidades). Como vimos anteriormente, as fontes tipográficas variadas são mais um recurso 

que se apresenta inexoravelmente ligado a outros componentes, como o título, o texto, os 

elementos de identificação autoral etc.; nos editoriais da Istoé, não é diferente. 
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Logo depois da imagem, o segundo elemento mais saliente nos editoriais de Istoé é o 

titulo. Tanto destaque é dado a esse elemento, por ser a porta de entrada para o editorial e pelo 

fato de que de sua leitura poderá depender o interesse ou não do leitor em continuar o 

processamento do texto. Em todos os editoriais de Istoé analisados, o texto apresenta 

marcação do parágrafo, o que dá ao leitor a noção exata da organização textual. Além disso, 

em todos eles o texto distribui-se em coluna dupla, o que torna sua leitura aparentemente mais 

ágil. Outro aspecto ligado ao texto é o fato de que, assim como no caso dos editoriais de 

Época analisados anteriormente, suas linhas vêm justificadas, passando assim a ideia de 

ordem e rigor formal. 

Também estão presentes em 100% dos editoriais de Istoé analisados, os recursos 

assinatura impressa e identificação funcional, que correspondem ao que chamamos de 

elementos de identificação autoral (ver Figura 3.3a). No caso dos editoriais da Istoé, estes 

recursos aparecem formando um só elemento, pois estão na mesma linha e com mesmo 

tamanho e estilo de letra (negrito e itálico). Assim, diferente do editorial de Época, em que o 

nome do autor recebia maior saliência, no editorial da Istoé é atribuído o mesmo grau de 

relevância para o nome do editorialista e sua função dentro da revista. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3a. Elementos de identificação autoral em editorial da Istoé 

Fonte: Istoé, 24 de fevereiro de 2010 
 

 

3.1.4. Síntese do perfil multimodal dos editoriais 

 

Como vimos, cada revista aqui analisada cria um padrão multimodal diferente para o 

editorial, sendo alguns mais rígidos que outros. Desse modo, o consumidor de cada um desses 

suportes pode reconhecer facilmente o gênero assim que coloca os olhos sobre a página onde 

ele é publicado, e cria uma expectativa em torno dos elementos que vai encontrar em sua 

composição, podendo, como no caso da Época, ser surpreendido com a variação no uso de 

alguns deles. 

Apesar de seguirem modelos distintos, os editoriais dos diferentes suportes 

pesquisados revelaram entre si muitas semelhanças no uso dos recursos multimodais, o que 
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pode ser reflexo da existência de um padrão multimodal global do gênero editorial de revista. 

Isso pode ser mais bem observado na Tabela 3.4, que expõe as ocorrências absolutas e 

percentuais dos recursos multimodais em relação a todos os editoriais que compõem o corpus.  

 

 

Tabela 3.4. Ocorrência dos recursos multimodais em todos os editoriais do corpus 

 

 

A Tabela 3.4 mostra que os recursos fontes tipográficas variadas, título, marcação do 

parágrafo e distribuição do texto em duas colunas foram encontrados em 100% dos editoriais 

analisados, podendo, talvez, consistirem em aspectos prototípicos do gênero editorial de 

revista. Os recursos imagem e cores assumem status semelhantes a tais aspectos, visto que 

estão ausentes em apenas um dos editoriais analisados, representando, assim, uma ocorrência 

de 94,4%. Portanto, a ausência desses elementos no editorial E-5 pode ser considerada uma 

exceção à regra. 

Por sua vez, os recursos letra capitular, assinatura impressa, identificação funcional e 

margem (com ocorrência de 66,7%), além da legenda (61,1%), da assinatura manuscrita 

digitalizada (66,7%) e da estratégia de estruturação dentro do texto (5,6%) podem ser 

considerados elementos possíveis de ocorrerem no gênero, mas não prototípicos, podendo 

depender de fatores como o estilo da revista, o estilo individual do editorialista, o conteúdo do 

editorial, dentre outros.   

Nas próximas seções, vamos analisar mais profundamente como esses recursos 

atuam na construção dos sentidos totais dos editoriais, observando-os nas três metafunções 

RECURSOS MULTIMODAIS EM TODOS 

OS EDITORIAIS DO CORPUS 

OCORRÊNCIAS 

ABSOLUTAS 

OCORRÊNCIAS 

PERCENTUAIS 

Assinatura impressa  12 66,7% 

Assinatura manuscrita digitalizada 5 27,8% 

Cores 17 94,4% 

Distribuição do texto em duas colunas 18 100% 

Estratégia de estruturação dentro do texto 1 5,6% 

Fontes tipográficas variadas 18 100% 

Identificação funcional  12 66,7% 

Imagem 17 94,4% 

Legenda  11 61,1% 

Letra capitular 12 66,7% 

Marcação do parágrafo 18 100% 

Margem 12 66,7% 

Título  18 100% 
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propostas por Kress & van Leeuwen (1996, 2006), ou seja, representacional, interativa e 

composicional. 

 

 

3.2. SENTIDOS MULTIMODAIS NOS EDITORIAIS DA ÉPOCA 

 

Esta sessão está dedicada à análise mais específica e detalhada dos recursos 

multimodais presentes nos editoriais da Época. Como o espaço nesta dissertação não nos 

permite exibirmos as análises efetuadas em todos os seis editoriais da Época presentes em 

nosso corpus, então apresentaremos com detalhes somente os resultados dos exames de dois 

editoriais daquela revista, quais sejam: E-1 (de 25 de janeiro de 2010) e E-2 (de 22 de 

fevereiro de 2010). 

 

3.2.1. Análise do editorial E-1. 

 

O editorial E-1 (Figura 3.4), publicado no dia 25 de janeiro de 2010 e intitulado “A 

missão mais simples e mais nobre do jornalismo”, nos reporta à tragédia causada por um 

terremoto no Haiti, uma notícia que, naquele período, repercutiu em toda a mídia e 

sensibilizou todo o planeta. O texto assinado por Hélio Gurovitz, no entanto, não tem como 

foco maior a tragédia em si, mas sim o papel do jornalismo, de modo geral, na atualidade, e, 

de modo específico, em um caso como o desastre haitiano. O editorial defende que os 

jornalistas cumprem uma missão tão importante para o mundo e para o povo haitiano quanto 

oferecer bens e serviços básicos como saúde, água e comida aos flagelados daquele país: a 

missão de “prestar um testemunho dos fatos” (ver segundo parágrafo do texto).   
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Figura 3.4. Recursos multimodais no editorial E-1. 

Fonte: Época, 25 de janeiro de 2010 

 

 

Se considerarmos o espaço utilizado pelo texto verbal para descrever a tragédia 

haitiana, o aspecto da paisagem arrasada e o sofrimento da população, veremos que, dos 

quatro parágrafos que compõem o texto, apenas o terceiro trata desses fatos, como revelam os 
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seguintes trechos retirados dele: “„Não há construção que tenha escapado incólume‟, escreveu 

Juliano”; “um homem escavava com as mãos o resto de uma casa, talvez na esperança de 

encontrar alguém soterrado ou mesmo recuperar um objeto de valor”; “„À noite, quando 

vamos dormir, cada um tenta esquecer um pouco o cenário de miséria que o circunda‟, diz 

Juliano”. No entanto, tais informações aparecem apenas como relatos dos jornalistas enviados 

por Época ao Haiti, de modo a evidenciar que tais profissionais realmente vivenciaram e 

testemunharam aquele desastre. Portanto, quando o Haiti é mencionado, não é como 

informação mais importante, mas apenas como apoio para a defesa da tese de que o 

jornalismo possui uma missão fundamental como observador e relator dos acontecimentos. 

Analisemos agora que sentidos representacionais, interativos e composicionais a 

imagem presente nesse editorial transmite em diálogo com a legenda e o texto verbal e que 

sentidos composicionais os outros recursos multimodais presentes nesse editorial e destacados 

na Figura 3.4 comportam.  

 

 

3.2.1.1. Sentidos representacionais em E-1 

 

A imagem (em destaque na Figura 3.4a) representa o jornalista Juliano Machado, em 

primeiro plano, envolvido num processo de reação em que ele assume o papel de Reator, cujo 

Fenômeno não aparece dentro dos limites da imagem – este é, portanto, um processo narrativo 

de reação não-transacional. 

 

 

 

Figura 3.4a. Conjunto imagem-legenda de E-1 
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Apesar de o Fenômeno não se apresentar na fotografia, podemos deduzir que esse 

seja o cenário de devastação após o terremoto do Haiti, baseados na hipótese de que a mesma 

paisagem mostrada no segundo plano da imagem se prolongue por todo o local em que o 

jornalista está presente, incluindo seu campo de visão. Assim sendo, podemos traduzir 

linguisticamente esse processo do seguinte modo: “O repórter Juliano Machado observa (olha, 

testemunha) a paisagem devastada do Haiti”. Esse sentido corrobora a ideia transmitida pelo 

texto de que o jornalismo cumpre a função de testemunhar e reportar a tragédia haitiana, 

como é defendido no seguinte trecho, presente no segundo parágrafo: “É uma atividade [a do 

jornalismo] que não exige mais que ver, ouvir e reportar de modo honesto, por meio de textos 

e imagens”. 

O jornalista de Época também protagoniza outro processo presente nessa imagem, 

desta vez, um processo conceitual analítico em que ele é o Portador dos seguintes Atributos 

Possessivos: capacete, máscara, óculos e colete à prova de balas. Esse processo analítico 

reforça, através desses Atributos Possessivos, o fato de que Juliano Machado encontra-se num 

local perigoso e que, portanto, precisa desses equipamentos de segurança. Tal informação é 

tão essencial que também é referida na própria legenda, com destaque (ver Figura 3.4a). Isso 

leva a pensar o jornalismo como uma profissão de risco, que requer de seus profissionais 

muita coragem para cumprir sua missão. 

No segundo plano da fotografia, compondo a circunstância de local da imagem, 

aparecem dois homens negros que parecem ser haitianos e a paisagem urbana em escombros: 

postes tortos, prédios semi-destruídos, entulho etc.. Assim, vê-se que, mesmo na imagem, o 

Haiti, sua população e o desastre que o acometeu ficam em segundo plano, apenas como pano 

de fundo para a informação principal: o trabalho dos jornalistas. Desse modo, a imagem 

repete um sentido também emitido pelo texto e que, de forma redundante, é retransmitido pela 

legenda.  

A propósito, na legenda, o destaque também é o repórter Juliano Machado, referido 

na cabeça da legenda, que aparece em letras maiúsculas e com destaque em relação ao 

restante dela, como “nossa testemunha”. Essa alcunha retoma o que o texto classificou como 

maior missão dos jornalistas, ou seja, “prestar um testemunho dos fatos”. Outro participante 

que também recebe menção principal é o fotógrafo que registrou a cena em questão: 

Anderson Shneider, que, aliás, no terceiro parágrafo do texto também é qualificado, junto com 

Juliano Machado, como testemunha enviada por Época, como pode ser visto no seguinte 

excerto: “As testemunhas enviadas por ÉPOCA ao Haiti – o repórter Juliano Machado e o 

fotógrafo Andernos Schneider – encontram ao chegar um cenário dantesco”. Enquanto esses 
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dois representantes da imprensa jornalística recebem destaque na legenda, o fato da tragédia 

do Haiti novamente aparece como secundário. Do mesmo modo como ocorre na fotografia, 

essa informação recebe aqui a função de mera circunstância locativa: “em meio à devastação 

haitiana”. 

 

 

3.2.1.2. Sentidos interativos em E-1 

 

Em primeiro lugar, observando a modalidade utilizada na produção da imagem, 

podemos dizer que ela possui grau de modalidade máximo, uma vez que segue o padrão de 

cor, luz, brilho, contextualização e contraste da fotografia colorida, recebendo, assim, valor de 

verdade alto. O público que recebe essa imagem, portanto, terá a tendência de interpretá-la 

como mostrando um fato real e verídico, dando crédito, assim, ao fato de que aquele jornalista 

de Época realmente foi testemunha da tragédia haitiana e pode relatar, com precisão, 

segurança e honestidade, aquele acontecimento, assim como sugere o texto verbal, que no 

final do segundo parágrafo, afirma que o jornalismo tem o papel de “ver, ouvir e reportar de 

modo honesto, por meio de textos e imagens”.  

Quanto ao contato, nenhum dos participantes representados olha diretamente para o 

leitor. Tanto o repórter, participante mais saliente, como os dois haitianos, oferecem-se ao 

escrutínio do leitor como itens de informação. Tem-se, assim, um contato de oferta, em que o 

leitor assume o papel de observador anônimo da tragédia e da perplexidade estampada nos 

rostos do repórter e de um dos haitianos retratados. A imagem, assim, não demanda 

explicitamente coisa alguma dos leitores, sua afinidade, compaixão ou indiferença; ela só 

deseja, aparentemente, mostrar um fato, contar uma história, levar ao nosso conhecimento o 

que está ali retratado.  

Analisando a dimensão da moldura da imagem, notamos que o repórter Juliano 

Machado é retratado da cintura para cima, o que indica uma distância social média. Assim, a 

relação virtual criada entre o repórter de Época e o leitor não é íntima, mas também não é 

totalmente distante, como se aquele fosse totalmente estranho ao público. É como se o leitor 

conhecesse o participante representado, sem, no entanto, relacionar-se intimamente com ele.  

Essa é a mesma distância utilizada no editorial E-3, de 29/03/2010, cuja imagem 

também retrata jornalistas da Época (ver Figura 3.5). Essas fotografias presentes em E-1 e E-3 

parecem mostrar uma tendência de Época a representar seus jornalistas, e, através deles, a 

própria revista, de maneira a codificar uma relação com os leitores de distância social média. 
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Seus jornalistas são certamente conhecidos do público, porém, por uma questão de 

credibilidade e seriedade que uma instituição jornalista precisa transparecer, essa distância 

não pode ser intimista; embora, no caso dessa imagem, certo grau de intimidade esteja sendo 

criado entre os jornalistas retratados e o leitor através do contado de demanda. 

 

 

                

Figura 3.5. Imagem de E-3, que mostra dois jornalistas de Época 

Fonte: Época, 29 de março de 2010 

 

 

Quanto ao ponto de vista, a fotografia de E-1 foi captada num ângulo horizontal 

oblíquo, e num ângulo vertical à altura do olhar do observador. O uso do ângulo oblíquo 

indica um sentido de alheamento do leitor em relação ao que está sendo mostrado. A tragédia 

do Haiti, o sofrimento dos seus habitantes e a perplexidade de quem testemunhou o fato não 

fazem parte do mundo do leitor. Tudo isso está distante dele e só pode ser conhecido por 

intermédio de Época e de outros órgãos de imprensa. Ao retratar os participantes 
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representados ao nível do olhar do leitor, deseja-se criar uma relação de igualdade de poder 

entre as duas partes. Assim, o leitor é virtualmente concebido como solidário à tragédia e às 

reações do jornalista e do haitiano, dividindo com eles suas apreensões, embora esteja distante 

daquela realidade. 

 

 

3.2.1.3. Sentidos composicionais em E-1 

 

Os sentidos composicionais devem ser considerados em dois níveis: dentro da 

imagem, em que se observa como seus elementos se distribuem para compor o sentido total 

da fotografia e na página como um todo, em que a imagem é apenas um dos elementos que se 

combinam para formar o layout do editorial. 

Começaremos por observar o primeiro nível. De início, está claro que, em seu 

arranjo, a imagem coloca em foco o jornalista e, para isso, o expõe no centro da composição, 

tornando-o a informação mais significante da mensagem. Em consequência disso, dá-se 

significância máxima também ao jornalismo e à sua missão como testemunha da história, o 

que vai ao encontro da tese principal defendida pelo texto verbal do editorial. 

 

 

 

 

Figura 3.4b. Estrutura Centro-Margens na imagem de E-1 

 

 

Ainda podemos notar, no segundo plano da imagem, a presença de uma linha 

formada pela extremidade direita do prédio, atrás do repórter Juliano Machado, que parece 

dividir o 2º plano da imagem em esquerda (Dado) e direita (Novo) (ver Figura 3.4b). Na 

esquerda, mais escura, destaca-se um prédio que, apesar de alguns danos na fachada, continua 

Margens 

Centro 

Margens 
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ainda de pé, sem parecer ter sofrido muitos prejuízos em sua estrutura. Na direita, mais 

iluminada e, portanto, mais saliente que a esquerda, vê-se a paisagem urbana totalmente 

danificada. Posicionando-nos num plano mais interpretativo de análise, podemos conjeturar 

que essa divisão parece simbolicamente separar o antigo Haiti (Dado), que, mesmo antes da 

tragédia não parecia, assim como o prédio à esquerda, totalmente em boas condições, vistos 

seus problemas sociais, políticos, econômicos, infraestruturais, dentre outros; e o atual Haiti 

(Novo), totalmente arrasado pelo terremoto e que se encontra, como o texto sugere no 

primeiro parágrafo, numa “situação caótica aguda”. 

 

 

 

 

Figura 3.4c. Divisão Dado-Novo no segundo-plano da imagem de E-1 

 

 

O jornalista retratado, que possui máxima saliência e representa a informação mais 

importante, volta seu olhar justamente para a direita, ou seja, para o Haiti pós-terremoto. Isso 

reforça o que foi dito ao tratarmos dos sentidos representacionais: a ideia de que, apesar de 

não vermos o Fenômeno do processo reacional protagonizado pelo repórter, deduz-se que ele 

contempla as ruínas e os escombros que a tragédia natural deixou. 

Outro sentido importante ligado a essa divisão Dado (antigo Haiti) e Novo (atual 

Haiti pós-terremoto) pode ser captado observando-se os dois haitianos retratados na 

fotografia. Eles aparecem cada um em um lado da divisão criada pela linha de estruturação 

produzida pela extremidade do prédio, portanto, eles encontram-se, simbolicamente, em um 

momento diferente do Haiti. Se nos voltarmos para a metafunção interativa para investigar de 

que modo a relação de distância social e de envolvimento entre cada um desses participantes e 

o leitor, notaremos divergências. O primeiro haitiano, da esquerda, aparece mais distante que 

o segundo, da direita. Portanto, a relação do primeiro com o leitor é mais impessoal, como se 

Novo Dado 
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ele fosse totalmente estranho ao leitor; enquanto o segundo, por estar mais próximo, torna-se 

conhecido do leitor ainda que não intimamente.  Quanto ao grau de envolvimento, que é 

codificado pelo uso do ângulo horizontal, vemos que o primeiro haitiano é retratado numa 

relação de alto grau de alheamento em relação ao leitor, por ter sido representado de costas; já 

o segundo haitiano, apesar de ainda ser alheio ao leitor, é mostrado num ângulo apenas 

levemente oblíquo, indicando uma relação com grau baixo de alheamento.  De tudo isso pode-

se depreender que, antes do terremoto (o Dado), a relação que os brasileiros (leitores) 

estabeleciam com os haitianos era mais distante e totalmente estranha e que, depois do 

desastre natural (o Novo), os brasileiros se aproximaram um pouco mais dos haitianos e 

passaram a se envolver mais com a sua realidade, justamente devido à repercussão e à 

comoção que esse fato causou. 

Tratando, agora, do segundo nível de análise, notamos que, na composição, a 

imagem é o elemento mais saliente, não só por ser colorida e ocupar um grande espaço na 

página, mas também por criar uma tensão na percepção dos leitores ao romper a margem do 

editorial, como se quisesse saltar para fora da página, tentando assim captar a máxima atenção 

do leitor. Apesar de quebrar a moldura que margeia o editorial, a imagem não apresenta 

nenhuma estratégia de estruturação forte que a separe do restante do editorial. A passagem 

entre o mundo visual da imagem e o mundo verbal do texto e da legenda é natural, não 

havendo nenhuma margem ou linha que enclausure e individualize a imagem, exceto por um 

espaço em branco entre a imagem e o texto. Entre a imagem e a legenda, a estratégia de 

estruturação é praticamente nula, realizada apenas por um mínimo espaço vazio. Com isso, 

deseja-se criar um efeito de agrupamento semiótico entre imagem e legenda e também, de 

forma menos forte, entre o conjunto imagem-legenda e texto verbal, como se os sentidos 

transmitidos por esses diferentes recursos multimodais se completassem, como de fato foi 

demonstrado na análise dos sentidos representacionais e interativos. 

Quanto ao valor informativo (ver Figura 3.4c), o conjunto imagem-legenda ocupa a 

zona inferior direita da página, conferindo-lhe, assim, um valor de informação Dada e Real. 

Assim sendo, cria-se o sentido de que a imagem e a legenda abordam temas que já eram do 

conhecimento do leitor, talvez por compreender um fato já bastante repercutido pela mídia, 

como pode ser notado nas citações feitas no texto verbal: “alguém postou no Twitter uma 

frase que dá o que pensar” (primeiro parágrafo); “Num comentário recente em seu blog na 

revista New Yorker, o repórter Steve Coll [...]” (quarto parágrafo). Além disso, tendo status de 

informação Real, imagem e legenda são lidas como refletindo dados práticos e objetivos da 

realidade: a realidade do Haiti e a realidade da missão do jornalismo e da missão de Época. 
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Figura 3.4d. Zonas de valor informativo no layout de E-1 

 

 

O segundo elemento mais saliente é o título do editorial, que chama a atenção pelo 

tamanho e formatação negritada das letras e também por seu posicionamento na parte superior 

da página. Aliás, esse posicionamento também confere ao título o valor de informação Ideal, 

no sentido de que ele apresenta, resumidamente, a essência da informação transmitida pelo 

editorial, antecipando dados do texto e tentando despertar o interesse do leitor para continuar 

o processamento do editorial. Quanto à estruturação, não há estratégias fortes entre o título e 

os elementos mais próximos, ou seja, o texto e a letra capitular, exceto por um singelo espaço 

em branco. Isso cria um sentido de grupo entre tais elementos. 

No interior do texto, que, por sua vez é o elemento central e representa o núcleo da 

informação, destaca-se a letra capitular, que chama a percepção do leitor para o início do 

texto, seduzindo-o no intuito de fazê-lo iniciar a leitura.  

Ideal 

Centro 

Real/Novo 

Real/Dado 
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Outro recurso multimodal saliente é a assinatura digitalizada do autor do editorial, 

Helio Gurovitz. Logo abaixo está a assinatura impressa, que aparece em letras maiúsculas e 

em negrito, ganhando assim certo grau de saliência, seguido da identificação funcional. Todos 

estes elementos apresentam, por sua proximidade e pela ausência de estratégias de 

estruturação, um senso de identidade grupal, formando um conjunto que, por sua localização 

no lado direito e inferior da página, ganha status de informação Nova e Real. É Nova por 

representar uma inovação do gênero editorial que em sua versão padrão não possui assinatura; 

é Real no sentido de apresentar uma informação concreta. 

 

 

3.2.1.4. Síntese da análise de E-1 

 

Em suma, notamos, que os sentidos representacionais construídos pela imagem 

corroboram a ideia principal defendida verbalmente pelo editorialista, ou seja, a ideia de que o 

jornalismo, especialmente a Época (visto que o jornalista retratado na imagem pertence a essa 

revista), assume uma missão fulcral de testemunhar e documentar tragédias naturais como a 

ocorrida no Haiti, ainda que essa seja uma tarefa de riscos para os jornalistas. Ao defender 

essa ideia, o editorial E-1, tanto em seus elementos linguísticos como em seus elementos não-

linguísticos, acaba deixando o próprio desastre natural em segundo plano, como uma 

informação menos importante para seus interesses. 

Quanto aos sentidos interativos, a imagem interage com o leitor numa relação de 

igualdade de poder, mantendo dele uma distância meramente social. Além disso, a imagem se 

oferece como uma informação verídica, retratando um mundo que não faz parte da realidade 

do leitor. Assim, pode-se afirmar que, em linhas gerais, a imagem possui caráter objetivo, o 

que condiz como uma postura de seriedade e sobriedade que, no jornalismo, parece ser 

sinônimo de uma sempre almejada credibilidade. Porém, essa objetividade é apenas aparente, 

visto que a Época, por meio de seu repórter, representa a si própria e defende para si o digno 

papel de testemunha da realidade.  

No que tange à metafunção composicional, os elementos do interior da imagem 

organizam-se de modo a dar destaque ao jornalista Juliano Machado, como informação mais 

importante, por um lado, e utiliza-se de uma estratégia de estruturação para dividir o segundo 

plano em Dado e Novo, com o intuito de criar, simbolicamente, uma estrutura de transição do 

Haiti antes e depois do terremoto, por outro. Como foi visto esses sentidos dialogam com os 

sentidos representacionais, pois o alvo do olhar do Reator Juliano Machado volta-se para o 
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Novo, ou seja, para o Haiti devastado; e com os sentidos interativos, mostrando a diferença no 

modo distante como os leitores brasileiros se relacionavam com os haitianos antes do desastre 

natural, e como passou a se envolver e a se aproximar deles com o advento do terremoto. No 

nível do layout, percebe-se que os significados composicionais atuam de modo a realçar o 

sentido de agrupamento semântico entre elementos verbais e visuais, por não impor nenhuma 

forma mais forte de estruturação entre eles, mas, pelo contrário, utilizar uma margem que 

envolve todo o editorial. Percebeu-se também o uso de estratégias de saliência para realçar a 

importância da imagem, que parece pular para fora da página, quebrando os limites da 

margem para chamar a atenção do leitor e também o uso de fontes de tamanho maiores e/ou 

negritadas para destacar elementos como o título, a letra capitular, o nome do editorialista e a 

cabeça da legenda. Além disso, esses e outros recursos multimodais foram posicionados 

estrategicamente em determinadas zonas da página a fim de atribuir-lhes certos valores 

informativos, dos quais se destacam o título com valor de Ideal, por mostrar a “essência 

idealizada” do editorial, e a Imagem como Real, por mostrar uma informação objetiva, e 

Dada, por retratar algo de que o leitor já tinha conhecimento.  

 

 

 

3.2.2. Análise do editorial E-2      

 

O editorial E-2 (ver Figura 3.6), intitulado “Nosso papel num ano de eleição 

nacional” e publicado em 22 de fevereiro de 2010, transcorre sobre um dos assuntos mais 

comentados daquele ano: a disputa eleitoral à presidência da república. Inicialmente, o texto 

apresenta os principais candidatos ao posto mais importante do país, apresentando alguns 

dados preliminares de intenções de votos: “De acordo com a última pesquisa do Ibope, [...] 

José Serra, lidera a corrida, com 41% das intenções de voto. [...] Dilma Rousseff, aparece com 

28%. A senadora Marina Silva tem 10%” (primeiro parágrafo). Em seguida, relata o fato de 

que a candidata “Dilma recebeu a equipe de ÉPOCA” para uma entrevista, apresentando 

algumas passagens da sabatina e convidando o publico para ler seus principais trechos no 

interior da revista: “leia os principais trechos a partir da página 42” (terceiro parágrafo). 

Além disso, o editorial também apresenta ao público uma “reportagem sobre a construção da 

candidatura Dilma” (quarto parágrafo), também presente naquela edição. O texto conclui 

defendendo que, através da entrevista e da reportagem, Época estaria cumprindo “um dos 
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papéis primordiais de uma revista num ano eleitoral: apresentar ao leitor as ideias, a 

personalidade e os atos dos candidatos” (quarto parágrafo). 

 

 

 

Figura 3.6. Recursos multimodais no editorial E-2 

Fonte: Época, 22 de fevereiro de 2010 
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A seguir, analisaremos de que forma os sentidos representacionais, interativos e 

composicionais transmitidos pela imagem dialogam com as ideias do texto, além de 

observarmos os papéis composicionais desempenhados pelos outros modos semióticos 

(apontados na Figura 3.6) na construção do layout do editorial. Tudo isso nos ajudará a 

observar como os vários recursos multimodais presentes em E-2 ajudam a engendrar o 

significado total desse texto. 

 

 

3.2.2.1. Sentidos representacionais em E-2 

 

A imagem presente em E-2, que podemos ver em destaque na Figura 3.6a, representa 

o momento da entrevista concedida por Dilma Rousseff aos jornalistas de Época. Podemos de 

imediato notar dois fortes vetores formados pelos braços da candidata do PT em direção aos 

entrevistadores. Além disso, o rosto e os olhos voltados para o jornalista em primeiro plano 

também formam um vetor de reação bastante saliente. Assim, é possível afirmar que a 

imagem representa dois tipos de processos narrativos acoplados: um processo de reação em 

que Dilma aparece como Reator, e os jornalistas de Época cumprem o papel de Fenômeno; e 

outro processo de natureza não muito clara em que a participante Dilma cumpre o papel de 

Ator, tendo como Meta os jornalistas. No caso desse segundo processo, não podemos 

determinar que tipo de ação a participante Dilma está praticando. 

 

 

 

 

Figura 3.6a. Processo narrativo na imagem de E-2 
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Essa informação será preenchida através da leitura da legenda (Figura 3.6b), cuja 

cabeça nos diz “Dilma fala”, indicando, assim, que a ação em destaque na imagem é a de 

“falar”, “declarar”. Isso nos leva a um impasse quanto à classificação do processo narrativo 

retratado na imagem, uma vez que a ação de falar caracterizaria o processo verbal, mas não 

vemos, na imagem, aspectos peculiares a esse tipo de processo, como o Assunto e o balão de 

fala. Além disso, os tipos de vetores e participantes presentes na imagem são mais típicos dos 

processos de ação – os braços de Dilma (Ator) em direção aos jornalistas (Metas). Kress & 

van Leeuwen (1996, 2006) não descrevem ou antecipam esse tipo de estrutura.  

 

 

 

Figura 3.6b. Legenda de E-2 

 

 

Entre escolher classificar esse processo como de ação ou como verbal, preferimos 

falar em uma mescla das duas estruturas. Ao invés de classificarmos a participante Dilma 

como Ator, podemos classificá-la como Dizente (participante típica do processo verbal). Ao 

invés de denominarmos os jornalistas de Metas, podemos adotar a alcunha de Receptores 

(termo emprestado da LSF para indicar o participante para quem o processo verbal é dirigido) 

(Cf. FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007). Portanto, essa estrutura visual poderia ser 

traduzida linguisticamente do seguinte modo: “Dilma fala aos jornalistas de Época”. Perceba 

que essa estrutura linguística se caracteriza, nos termos da LSF, como um processo verbal 

sem Verbiagem (termo que, na LSF, é equivalente a Assunto, na GDV), ou seja, nessa 

sentença (e, portanto, na imagem de que ela foi traduzida) está expresso quem fala e a quem 

se fala, mas não está determinado o conteúdo que foi comunicado. 

Assim, a imagem deseja dar ênfase não ao que Dilma declarou, mas ao próprio fato 

de que ela “declarou” e também ao fato de que quem recebeu estas declarações foi a Época 

representada nas figuras de seus jornalistas. A própria legenda não expõe nada sobre o 

conteúdo da entrevista, dando, também, destaque ao fato de que a personagem presente na 

imagem é a ministra Dilma Rousseff e ao fato de ela estar sendo retratada “durante a 
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entrevista que concedeu aos jornalistas de Época”. O conjunto imagem-legenda, portanto, 

através dos sentidos representacionais, quer confirmar que a entrevista com Dilma realmente 

ocorreu, dando, assim, credibilidade ao editorialista para afirmar, no quarto parágrafo, que 

Época cumpre o papel primordial de levar ao conhecimento do leitor “as ideias, a 

personalidade e os atos dos candidatos” (quarto parágrafo). 

O texto verbal também dialoga com a imagem no modo como ambos classificam a 

postura da candidata do PT. Na fotografia, Dilma Rousseff é retratada com as mãos cerradas, 

a sobrancelha arqueada e o maxilar apresentando certa rigidez (ver Figura 3.6c). Todos esses 

Atributos Possessivos têm o potencial semiótico de qualificar a Portadora, Dilma, como 

firme, segura e determinada em sua postura durante a entrevista (estamos aqui nos reportando 

ao processo conceitual analítico, que aparece como processo encaixado na imagem). Por sua 

vez, o texto verbal, ao remeter-se à candidata, impõe predicados como firmeza e 

determinação, além de qualificá-la como incisiva, como pode ser visto nos seguintes trechos: 

“[...] ela passará a atuar com ainda mais firmeza em sua determinação de chegar à 

Presidência” (segundo parágrafo); “Dilma deu mostras dessa determinação logo nos primeiros 

minutos da entrevista” (terceiro parágrafo); “Foi incisiva ao discorrer sobre suas credenciais 

para concorrer” (terceiro parágrafo). 

 

 

 

 

Figura 3.6c. Atributos Possessivos da Participante Dilma 

 

Portadora 

Atributos 

Possessivos 
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3.2.2.2. Sentidos interativos em E-2 

 

Analisando a modalidade utilizada na imagem de E-2, podemos notar que ela segue a 

orientação naturalística, pois os padrões de cor, brilho, contraste e contextualização 

aproximam-se daquilo que poderíamos ver se observássemos a cena retratada na fotografia a 

olho nu. Desse modo, a imagem é codificada como representação fiel da realidade, dando ao 

leitor uma prova indubitável de que a entrevista concedida por Dilma à Época é verídica. 

Aliás, o editorial, como gênero pertencente ao domínio do jornalismo, parece ter a tendência 

de utilizar recursos de variadas formas para convencer o receptor da veracidade de sua 

mensagem. No caso de E-2, além de apresentar uma imagem com alto grau de modalidade, 

também busca a confiança do leitor por meio do modo verbal, quando afirma, no quarto 

parágrafo: “Só com informações precisas, contextualizadas e honestas podemos ajudar você a 

decidir quem merece guiar o Brasil a partir do ano que vem” (grifos nossos). 

Em relação ao contato, podemos notar que nenhum dos participantes representados 

na imagem de E-2 olha para a câmera, implicando, assim, num contato de oferta. Isso quer 

dizer que, tanto a participante Dilma, como os três jornalistas de Época se oferecem ao 

escrutínio impessoal dos leitores, trazendo, também mais naturalidade à cena, já que nenhum 

deles pousa para a fotografia. Sendo assim, a imagem codifica uma mensagem objetiva e 

impessoal, mostrando um fato real que ocorreu: a entrevista com a candidata do PT. 

Quanto à distância social codificada, percebemos que a imagem de E-2 representa os 

participantes num plano intermediário, consistindo, assim, numa distância social média. Isso 

quer dizer que, apesar dos participantes interativos conhecerem a candidata Dilma – por sua 

participação no governo Lula – e os jornalistas de Época – uma vez que os leitores mais 

ávidos da revista se deparam costumeiramente com textos assinados por tais profissionais –, 

eles não podem compartilhar uma relação íntima, impedidos, por um lado, pela seriedade e 

consistência que uma candidata à presidência deve mostrar (principalmente para eleitores da 

classe média, para os quais se dirigem a revista Época), e por outro, como vimos 

anteriormente, pela sobriedade exigida pelo jornalismo com o objetivo de obter credibilidade. 
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Figura 3.6d. O uso do ângulo horizontal na imagem de E-2 

 

 

O último elemento da metafunção interativa a ser analisado é a perspectiva ou ponto 

de vista, que, como sabemos, divide-se em ângulo horizontal e vertical. Primeiramente, 

notamos a presença de dois tipos de ângulos horizontais na representação dos participantes da 

imagem de E-2, assim como está indicado na Figura 3.6d: a candidata Dilma e os dois 

jornalistas da extremidade esquerda da fotografia foram capturados num ângulo oblíquo; já o 

jornalista ao centro da imagem foi capturado num ângulo frontal. Como já foi explanado, o 

ângulo oblíquo codifica uma relação de alheamento entre participantes representados e 

interativos, o que significa que, tanto a candidata Dilma, como os dois jornalistas à esquerda 

da imagem, identificados pelo texto verbal como Eumano Silva e Guilherme Evelin, foram 

retratados como não fazendo parte do mundo do leitor, já que estão envolvidos, na situação ali 

representada, no mundo dos bastidores da política, onde poucas pessoas têm acesso, dentre as 

quais os próprios políticos e os jornalistas que ali se inserem para trazer ao conhecimento do 

público informações a ele inerentes. 

O ângulo frontal, por sua vez, codifica uma relação de envolvimento entre 

participantes representados e interativos, isso quer dizer que o jornalista ao centro da imagem 

foi retratado como fazendo parte do mundo do leitor, e também do autor do editorial, já que, 

quando se fala em participantes interativos, incluem-se tanto os receptores como os 

produtores da mensagem verbal. O uso desse ângulo se explica justamente pelo fato de que o 

jornalista representado em questão é o próprio Helio Gurovitz, autor de E-2. O rosto de Hélio 

Gurovitz é bastante conhecido do consumidor da Época, pois durante algum tempo os 

Oblíquo 

Frontal 
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editoriais da revista traziam uma foto sua na parte superior esquerda da página, como mostra a 

Figura 3.7, retirada de Aquino (2009)
50

. 

 

 

 

Figura 3.7. Editorial de Época trazendo a fotografia do editorialista 

Fonte: Época, 18 de maio de 2009 (apud AQUINO, 2009) 

 

 

O próprio texto verbal dá indícios de uma relação de mais envolvimento e 

cumplicidade de Hélio Gurovitz com os leitores, diferente do que ocorre com os outros 

participantes representados na imagem. Percebemos que, por exemplo, no seguinte trecho, o 

autor refere-se a si mesmo com o pronome pessoal “mim”, enquanto aos seus colegas refere-

se usando o nome completo, além de indicar a função que eles exercem na revista: 

“Entrevistas como a desta edição – conduzida pelo chefe da sucursal de Brasília, Eumano 

Silva, pelo editor executivo Guilherme Evelin e por mim [...]” (quarto parágrafo). Assim, 

tanto verbal como visualmente, é codificada uma relação de alheamento e impessoalidade 

                                                
50

 Em sua pesquisa, Aquino (2009) analisou os mecanismos visuais e verbais de interação em editoriais da 

Época e da Veja.  
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entre leitores, de um lado, e Dilma e os outros jornalistas, do outro. Pelo contrário, é 

codificada uma relação de maior envolvimento e pessoalidade entre Hélio Gurovitz e os 

leitores, como se ele representasse uma ponte de aproximação e inclusão entre o leitor e o 

mundo dos bastidores da política. Similarmente, é como se, ao chegarmos num lugar 

estranho, começássemos a nos sentir mais a vontade no momento em que encontrássemos 

alguém que conhecemos. 

Além do ângulo horizontal, o ponto de vista também inclui o ângulo vertical, que, no 

caso da imagem de E-2 é ligeiramente alto, indicando, assim, que o leitor assume uma posição 

de moderado poder sobre a imagem e os participantes nela representados. Nesse caso, o poder 

dado ao leitor é o de julgar, ponderar e avaliar as “ideias, a personalidade e os atos” (quarto 

parágrafo) da candidata Dilma apresentados através da entrevista, para, posteriormente, 

“decidir quem merece guiar o Brasil a partir do ano que vem” (quarto parágrafo), como foi 

sugerido pelo texto verbal; o que demonstra, novamente, o diálogo estabelecido entre a 

imagem e os elementos linguísticos do editorial analisado. 

 

 

3.2.2.3. Sentidos composicionais em E-2 

 

Observando, primeiramente, os sentidos composicionais no interior da imagem de E-

2. Percebe-se, em primeiro lugar, que a participante Dilma é a mais saliente na imagem. Tal 

saliência lhe é dada por sua condição de única mulher da imagem e também por usar uma 

blusa que, por sua cor (um azul bastante saturado), e também pelo tamanho das mangas que 

deixam seus braços de fora, destoa completamente dos ternos e gravatas dos demais 

participantes. Além disso, sua proximidade da câmera é outro aspecto que lhe dá destaque 

visual (o jornalista da extremidade esquerda da imagem também aparece muito próximo à 

câmera, mas, como está de costas, não tem tanta saliência como Dilma). Essa ênfase dada à 

candidata do PT, na imagem, dialoga com o destaque atribuído igualmente a ela na legenda. 

Como a Figura 3.6b mostra, a legenda traz como cabeça, vindo em caixa alta e com tamanho 

maior que o restante da legenda, os dizeres “Dilma fala”. Assim, tanto a legenda como a 

imagem trazem à atenção do leitor, como informação mais relevante, a candidata do PT e sua 

ação de conceder declarações à imprensa a fim de que o público eleitor possa conhecer suas 

ideias e sua personalidade. 

Percebe-se também que a participante Dilma ocupa a extremidade direita da imagem, 

o que lhe dá status de informação Nova. Não que ela não seja conhecida do público, visto sua 
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importante participação no governo Lula, mas por ela estar sendo apresentada ao público em 

sua nova condição de candidata à presidência da república. Por sua vez, os jornalistas de 

Época aparecem como Dado, já que eles estão ali para cumprir uma missão corriqueira e já 

esperada de sua profissão: buscar notícias, entrevistar. Observa-se ainda uma perceptível 

estratégia de estruturação, ainda que fraca, formada pelas folhas brancas enfileiradas à frente 

da participante Dilma, que divide o Dado (entrevistadores) e o Novo (entrevistada) (ver 

Figura 3.6e). 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6e. Sentidos composicionais na imagem de E-2 

 

 

Analisando, agora, os sentidos composicionais no nível da página, podemos perceber 

muitas semelhanças entre o editorial E-2 e o editorial E-1, analisado anteriormente. A imagem 

é o elemento mais saliente, por seu tamanho e cores e por transpor os limites da margem do 

editorial, como se saltasse para fora da página, transformando-se assim no elemento mais 

relevante às vistas do leitor. Não percebe-se estratégias de estruturação fortes entre a imagem 

e os elementos ao seu redor (legenda e texto verbal), reforçando o sentido de colaboração 

semântica entre tais elementos. Essa mesma ideia também é transmitida pela margem que 

envolve todo o editorial, também destacando o gênero dos outros elementos presentes na 

página em que E-2 foi publicado.  

Outro fato importante em relação à imagem é que ela, em conjunto com a legenda, 

ocupa a porção esquerda e inferior da página, ganhando valor de informação Dada e Real (ver 

Figura 3.6f) – Dada por representar uma prática que deve ser entendida pelo leitor de Época 

Elemento mais 
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Estratégia de 

estruturação 
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como comum à revista, ou seja, a de levar ao conhecimento do público o que ele precisa saber 

para decidir seu representante nas urnas; e Real por ela ser uma prova incontestável de que a 

entrevista realmente ocorreu, levando o leitor a dar credibilidade à revista e fazendo-o 

interessar-se por ler a seção daquela edição de Época que traz a entrevista. 

 

 

 

Figura 3.6f. Zonas de valor informativo no layout de E-2 

 

 

Também recebem valor de Real, por apresentar informações de cunho prático, os 

elementos de identificação autoral. Mas, diferentes do conjunto imagem-legenda, os 

elementos de identificação autoral localizam-se à direita da parte inferior da página, 

recebendo, pois, status de informação Nova, por representarem inovações do gênero editorial. 

Ideal 

Centro 

Real/Novo Real/Dado 
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O segundo elemento mais saliente da composição é o título, que aparece em estilo 

negrito e com tamanho maior que o restante dos elementos linguísticos presentes em E-2. 

Esse destaque deve-se ao fato de que o título é um componente importante por apresentar um 

resumo do editorial como um todo e dar pistas do seu conteúdo, procurando, assim, despertar 

o interesse do público em ler o texto. E é justamente por apresentar a essência resumida do 

editorial que o título vem posicionado no lado superior da página e tem valor de informação 

Ideal. 

Como mediador entre o título e a imagem, o texto verbal apresenta-se como o Centro 

da composição. Essa posição dá-lhe status de informação principal da mensagem transmitida 

pelo editorial. No interior do texto, aparece outro elemento bastante saliente: a letra capitular, 

que, como já foi comentado, tem a função de chamar a atenção do leitor para o início do texto, 

incitando-o a iniciar a leitura. 

 

 

3.2.2.4. Síntese da análise de E-2 

 

A análise da imagem de E-2 mostrou que, representacionalmente, ela retrata o 

momento da entrevista concedida por Dilma à equipe de jornalistas da Época, representando a 

candidata como um Reator e como uma Dizente firme e incisiva e os jornalistas como 

Fenômeno e como Receptores atentos de sua mensagem. Desse modo, a imagem parece 

cumprir a função de comprovar ao leitor a ocorrência e a veracidade da entrevista, o que é 

reforçado pelo uso de uma modalidade alta, impulsionando o leitor a conferir a seção da 

revista que trata da entrevista, além de buscar atribuir para si a credibilidade necessária para 

defender o argumento de que a Época cumpre a missão de “apresentar ao leitor as ideias, a 

personalidade e os atos dos candidatos” (quarto parágrafo). 

Além de apresentar um grau de modalidade alto, a imagem de E-2 transmite outros 

sentidos importantes relacionados à metafunção interativa. Em busca da já referida 

credibilidade, a imagem representa seus participantes de maneira objetiva, através do uso do 

contato de oferta e de uma distância social média que não permite uma relação mais pessoal 

com o leitor. Além disso, os participantes interativos assumem determinado domínio em 

relação à imagem, indicando sua posição de avaliador da personalidade e das ideias da 

entrevistada, que, por sua vez, é postulante a um cargo no qual o próprio leitor tem poder para 

empossá-la. Outro aspecto importante é o modo como a imagem representa seus participantes 

como pertencentes a um mundo alheio ao leitor, ou seja, o mundo dos bastidores da política; 
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no entanto, a própria fotografia coloca a figura de Hélio Gurovitz, conhecido pelo público, 

como uma ponte de confiança entre o mundo do leitor e aquele mundo estranho. 

Quanto à composição, o elemento mais saliente da imagem de E-2 é a participante 

Dilma Rousseff, que também recebe valor informativo de Novo, já que se apresenta na nova 

condição de candidata à presidência, cujos pensamentos e personalidade precisam ser 

avaliados. Por sua vez, os entrevistadores, já conhecidos do público e cumprindo uma missão 

comum à sua profissão, aparecem como informação Dada. No nível da página, a composição 

trabalha para dar maior saliência à imagem e reforçar o sentido de integração semântica com a 

legenda e o texto verbal. Em relação ao posicionamento dos elementos, a imagem aparece 

como Dado, indicando que ela retrata uma prática esperada pelo público da revista, e Real, já 

que ela cumpre a função de comprovar que a entrevista é um fato real; o título recebe valor de 

Ideal, por apresentar a essência resumida do texto; e o texto verbal aparece como o coração da 

mensagem transmitida pelo editorial E-2. 

    

 

3.3. SENTIDOS MULTIMODAIS NOS EDITORIAIS DA VEJA. 
 

Esta sessão dedica-se à análise dos editoriais de Veja, focando nos sentidos 

representacionais, interativos e composicionais transmitidos por seus recursos multimodais. 

De maneira semelhante à sessão anterior, quando tratamos dos editoriais da Época, só 

apresentaremos análises detalhadas de apenas dois editoriais da revista Veja, que são: V-1 (de 

27 de janeiro de 2010) e V-5 (de 26 de maio de 2010). 

 

3.3.1. Análise do editorial V-1 

 

O editorial V-1 (Figura 3.8), de 27 de janeiro de 2010, a exemplo de E-1, publicado 

na mesma semana e discutido na seção 3.2.1 deste trabalho, também repercute o desastre 

natural ocorrido no Haiti, que deixou milhares de vítimas fatais e tantas outras vivendo em 

condições precárias, sem moradia, alimentos, água, saúde e segurança. Publicado em página 

dupla, o editorial V-1 destaca que o episódio do terremoto, apesar de trazer tantos prejuízos e 

provocar o que há de pior na humanidade, solidão, miséria, brutalidade etc., também revelou o 

que há de mais nobre na nossa espécie: a solidariedade, representada pela ajuda imediata 

advinda de vários países ao redor do globo, em forma de bombeiros, equipes médicas, 

doações em dinheiro, alimentos, remédios etc..  
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Figura 3.8. Recursos multimodais no editorial V-1 
Fonte: Veja, 27 de janeiro de 2010 

 

 

Nessa relação pior X melhor do homem, estabelecida pelo texto verbal e indicada já 

no título de V-1, é interessante percebermos quem são os protagonistas de ambos os lados. No 

lado do “pior” do homem, estão os haitianos, que mesmo antes do terremoto “já era um dos 

[povos] mais abalados pelo banditismo e pela miséria” (ver primeiro parágrafo) e que agora se 

encontram vivendo em um “mundo sem lei em que a vida humana é „solitária, miserável, 

sórdida, brutal e curta‟” (ver primeiro parágrafo) (perceba que essa relação Haiti antes e 

depois do terremoto, que compara um país que já não era o ideal e que tornou-se quase 

insustentável, é a mesma criada visualmente pela imagem de E-1, como pode ser vista na 

análise dos sentidos composicionais na sessão 3.2.1.3; assim, um discurso materializado por 

um editorial é repetido pelo outro, mas valendo-se de modos semióticos diferentes). Por sua 
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vez, o lado do “melhor” da espécie humana cabe aos estrangeiros, por sua mobilização 

solidária às vítimas do Haiti, que envolveu desde a “vizinha República Dominicana à distante 

Turquia, da pobre Bolívia a potências como os Estados Unidos e a Alemanha” (ver segundo 

parágrafo), dentre outros países. Desse modo, o Haiti aparece como o lado “ruim” da moeda, 

e, portanto, como a “doença” a ser tratada, ou a “vítima” a ser ajudada pelos estrangeiros, que, 

por sua vez, representam o lado “bom”, o lado da “cura” e do “auxílio”, e têm, desse modo, 

um papel mais importante e mais saliente.  

Analisemos, agora, se os sentidos representacionais, interativos e composicionais 

produzidos pela imagem reforçam ou contradizem o que o texto verbal sugere. Além disso, 

veremos que sentidos composicionais, no nível da página, são criados pela imagem e pelos 

outros recursos multimodais destacados na Figura 3.8. Novamente reiteramos que o título da 

sessão, aqui denominado “Carta ao leitor” e aparecendo na parte superior direita da página, 

não é visto como recurso multimodal do editorial em si, mas como um elemento de navegação 

pertencente ao suporte. 

 

 

3.3.1.1. Sentidos representacionais em V-1 

 

A imagem que compõe o editorial V-1 (ver Figura 3.8a) representa um grupo de 

soldados cuja nacionalidade não é especificada, em um helicóptero de resgate (informação 

que só pode ser ativada em diálogo com a legenda), socorrendo um menino haitiano, 

provavelmente retirado debaixo dos escombros causados pelo terremoto. O principal processo 

observado nessa imagem é protagonizado pelo soldado em primeiro plano, parcialmente de 

costas para a câmera, cujo braço direito, coxa direita, prolongamento do corpo e da cabeça 

além do depósito de soro que ele segura e do cateter que procede desse depósito em direção 

ao pequeno haitiano formam vetores oblíquos que ligam o soldado ao menino. Têm-se, 

portanto, um processo narrativo de ação em que o soldado é Ator e a criança é a Meta da ação 

do soldado, ação esta que pode ser interpretada – a partir de nosso conhecimento prévio sobre 

a catástrofe haitiana, pela situação retratada na imagem e pelo depósito de soro que o soldado 

segura (circunstância de meio) – como “prestar socorro”, “salvar”, “cuidar”, “ajudar” etc.. 

Assim, podemos traduzir linguisticamente esse processo como “O soldado presta socorro ao 

menino haitiano”. O discurso materializado pela imagem é, portanto, o de que os soldados 

estrangeiros são heróis que prestam um serviço de ajuda humanitária ao sofrido povo haitiano, 

representado na figura da criança.  
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Figura 3.8a. Processo narrativo de ação em V-1 

 

 

Os Atributos Possessivos de ambos os participantes ajudam a compor o sentido do 

processo narrativo protagonizado por eles e a reforçar o discurso do herói estrangeiro que 

ajuda o flagelado haitiano. O soldado está totalmente vestido com seu uniforme, portando 

equipamentos de segurança, como o capacete, a mochila, diversos aparatos presos à cintura, 

além de um revólver preso à perna direita por um coldre. Esses Atributos nos permitem 

identificar esse participante não só como um soldado, mas como uma pessoa que possui poder 

e que está preparada tanto para combater, se necessário, como para prestar ajuda às vítimas do 

terremoto. A criança, no entanto, não parece estar usando qualquer roupa, é magra e muito 

jovem, características que a identificam como alguém frágil e vulnerável. Desse modo, tais 

Atributos Possessivos reforçam os papéis de ambos os participantes como Ator (ativo) e Meta 

(passivo), e buscam sensibilizar o leitor para sentir pena do menino haitiano e admiração pelo 

forte soldado que o socorre. 

Diferente de E-1, em que os dois haitianos retratados apareciam como meros 

coadjuvantes que compunham o cenário da devastação do Haiti, em V-1, temos um 

personagem haitiano protagonizando o processo principal da imagem. No entanto, ele assume 

apenas um papel passivo em tal processo, enquanto o papel ativo é desempenhado mais uma 

vez por um estrangeiro, dessa vez, não um jornalista brasileiro, como em E-1, mas um 

soldado cuja nacionalidade não pode ser determinada.  

Na legenda (ver Figura 3.8b), por sua vez, o destaque maior é dado ao menino 

haitiano, tanto verbalmente, uma vez que se omite o soldado e sua ação de socorrer o menino, 

como visualmente, já que as palavras “Criança ferida”, que obviamente referem-se ao menino 

haitiano da imagem, recebem muita saliência ao aparecerem em negrito, constituindo a cabeça 
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da legenda. Sendo assim, a legenda dialoga com a imagem, mas não repete o sentido desta, 

uma vez que dá mais atenção à vitima passiva e à ideia de fragilidade transmitida pelo 

vocábulo “ferida”, do que ao socorrista ativo, que é omitido.  

 

 

 

3.8b. Legenda de V-1 

 

 

Em relação ao texto verbal do editorial, não se tem nenhum comentário direto sobre 

o fato representado pelo conjunto imagem-legenda. O texto trata do modo como muitos países 

do mundo se mobilizaram solidariamente para promover ajuda à população haitiana castigada 

pelo terremoto, como se vê, por exemplo, no segundo parágrafo, quando afirma que “horas 

depois do dimensionamento da magnitude da tragédia, partiram ofertas de ajuda de todas as 

partes do planeta”. A imagem dialoga com essa ideia transmitida pelo texto na medida em que 

ela parece constituir uma metonímia de tal informação, no sentido de que, na imagem, 

substitui-se o todo (o mundo presta socorro às vítimas haitianas) por uma parte (um soldado 

estrangeiro presta socorro a uma criança haitiana). Repete-se, portanto, a relação estabelecida 

pelo texto verbal, que coloca o Haiti como “a doença ou vítima”, que, portanto, possui um 

papel mais passivo nessa relação; e as nações estrangeiras como “a cura ou o auxílio” e que 

têm papel ativo e mais saliente. A legenda, por sua vez, institui uma ponte semântica entre a 

informação mais específica transmitida pela imagem (Criança ferida em helicóptero no 

Haiti:) e a informação mais geral transmitida pelo texto (o mundo correu em socorro às 

vítimas do terremoto). 

Voltando à imagem, no segundo plano são representados outros soldados, envolvidos 

em processos secundários que parecem ter menos importância na constituição dos sentidos 

representacionais da fotografia. Três desses participantes são encobertos parcialmente, 

portanto, não podemos determinar ao certo o que eles estão fazendo. O outro soldado, na parte 

superior esquerda, parece apenas observar o resgate do menino haitiano e assume, portanto, o 

papel de Reator num processo narrativo de reação cujo Fenômeno é todo aquele processo de 

ação protagonizado pelo soldado e a criança vitimada pelo terremoto. Esse processo de 
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reação, no entanto, é apenas secundário, assim como os processos que não podemos 

determinar com clareza nos quais estão envolvidos os outros três soldados representados. 

Podemos afirmar, assim, que eles aparecem apenas como a circunstância locativa em que 

ocorre o processo principal, conferindo-lhe um contexto dramático. 

 

 

3.3.1.2. Sentidos interativos em V-1 

 

Partindo agora para a análise dos sentidos interativos veiculados pela imagem de V-

1, e principiando pela observação da modalidade utilizada em tal imagem (ver Figuras 3.8 e 

3.8a), vemos que ela possui um alto nível de modalidade naturalística, uma vez que utiliza o 

padrão da fotografia colorida em relação a todos os marcadores de modalidade: cor, brilho, 

luz, contraste, contextualização, dentre outros. Assim sendo, tal imagem possui grande valor 

de verdade e a informação que ela representa é processada pelos leitores como factual, algo 

que realmente aconteceu. 

Em relação ao contato, não se observa nenhuma demanda dos participantes 

representados aos leitores. Todos eles são representados em contato de oferta, ou seja, eles se 

oferecem como itens de informação ao leitor, que, por sua vez, aborda a imagem como 

colocando-se atrás de uma janela de onde ele pode anônima e objetivamente observar a 

realidade e, por conseguinte, tomar conhecimento dela. 

Analisando a dimensão do plano da imagem, percebemos que ela capta os 

participantes representados mais ou menos do joelho para cima. Assim sendo, cria-se uma 

relação virtual de distância social entre participantes representados e interativos na qual eles 

se conhecem, mas não são necessariamente íntimos. O editorial, assim, permite aos leitores 

avaliarem os participantes representados, observar de uma distância mais ou menos próxima 

seus atributos, suas ações e reações, mas ainda assim mantendo-os como meros conhecidos, 

com grau mínimo de familiaridade. 

Focando agora na perspectiva de onde a fotografia foi captada, nota-se o uso de um 

ângulo horizontal oblíquo para a maioria dos participantes representados (excluindo aquele 

soldado na parte inferior esquerda da imagem) e de um ângulo vertical à altura do olhar do 

leitor. Isso nos diz que, em primeiro lugar, o que está sendo representado pela imagem, ou 

seja, os soldados, a vítima haitiana e a operação de prestar socorro a tal vítima, não pertencem 

ao mundo do leitor que, na sua privilegiada posição de observador só tem o papel de perceber 

e julgar o que a imagem lhe mostra, sem envolver-se na ação representada. O soldado na parte 
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superior esquerda da imagem é o único participante da fotografia que é mostrado num ângulo 

frontal, participando assim de uma relação virtual de envolvimento com o leitor, uma vez que, 

na situação ali retratada ele divide com o leitor o papel de apenas observar o soldado ajudando 

o menino ferido. Em segundo lugar, quanto ao uso do ângulo vertical, cria-se uma relação 

virtual em que o leitor está em posição de igualdade de poder em referência aos participantes 

representados. Portanto, os leitores são levados a se solidarizarem com a situação dramática 

mostrada na imagem. 

 

 

3.3.1.3. Sentidos composicionais em V-1 

 

Iniciaremos nossa análise da metafunção composicional pelo primeiro nível, ou seja, 

o dos sentidos criados a partir do modo como os elementos no interior da fotografia se 

combinam para compor a imagem. Em relação ao valor informativo, a imagem parece compor 

uma estrutura Centro-Margens, em que o processo de ação que envolve o soldado em 

primeiro plano e o menino ferido ocupam o Centro da composição e, portanto, constituem a 

informação mais importante. Os outros participantes ao redor desse processo principal 

constituem as Margens da imagem e possuem papel secundário. 

 

 

 

 
Figura 3.8c. Estrutura Centro-Margens e estratégias de estruturação na imagem de V-1 

 

 

Estratégias de estruturação e de saliência também operam para destacar o soldado e a 

criança haitiana. As extremidades direita e esquerda do helicóptero, que compreendem as 
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aberturas de suas portas, formam duas espécies de bordas que envolvem o participantes 

protagonistas da imagem, ajudando a separar o Centro das Margens (ver Figura 3.8c, 

inserções em amarelo). Além disso, os fatos de estarem em primeiro plano, ocuparem a maior 

fatia da composição, além de se posicionarem no Centro, dão maior saliência a esses dois 

participantes, reforçando seus papéis como itens de informação principais.  

O colchão branco sobre o qual está deitado o pequeno haitiano lhe confere saliência 

especial, chamando assim a atenção do leitor para a vítima da catástrofe haitiana. Dessa 

forma, a imagem coopera com a legenda (ver Figura 3.8b) que traz como cabeça, em negrito, 

destacando-se do restante da legenda, os vocábulos “Criança ferida”. 

Passamos agora para o segundo nível da análise da metafunção composicional, ou 

seja, o nível da página, que busca investigar de que forma os elementos que compõem o 

layout do editorial se organizam estruturalmente. Percebe-se, em primeiro lugar, que a 

imagem é o elemento mais saliente da composição, pelo fato de ser colorida e também pelo 

fato de ocupar grande espaço dentro do layout. Portanto, o editorialista confere à imagem um 

destaque importante, talvez por confiar na força dramática e simbólica que ela exerce para 

sensibilizar o leitor sobre o assunto abordado pelo editorial. Além disso, não se percebe 

estratégias fortes de estruturação entre a imagem e os demais elementos, como se a passagem 

do visual para o verbal se desse sem uma quebra brusca, reforçando assim o sentido de 

cooperação semântica entre estes elementos. 

Em relação ao valor informativo que a imagem adquire por sua localização, percebe-

se que ela ocupa a metade superior da página, numa leitura vertical, e alinha-se à esquerda, 

numa leitura vertical (ver Figura 3.8d). Esse posicionamento lhe confere valor de informação 

Ideal e Dada, respectivamente. É informação Dada por representar um fato que já vinha sido 

comentado por outros veículos de informação e que, portanto, já é de conhecimento do leitor. 

Além disso, a capa dessa mesma edição de Veja, ao trazer como destaque esta notícia, já 

havia ativado a memória cognitiva dos leitores sobre esse assunto. A fotografia representa 

ainda uma informação Ideal, porque, como vimos anteriormente, compreende uma 

metonímia, ou seja, a essência idealizada, da informação mais geral trazida no corpo do texto 

do editorial, isto é, o fato de que todo o mundo mobilizou-se em solidariedade ao Haiti. 
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Figura 3.8d. Valores informativos no editorial V-1 

 

 

O segundo elemento de maior saliência é o título do editorial, por aparecer em 

negrito e em tamanho maior que o restante das formas tipográficas do texto, excetuando-se 

somente a letra capitular, que, por sua vez, capta a percepção do leitor para o início do texto, 

como se o estimulasse a iniciar a leitura. O título, que não apresenta qualquer estratégia de 

estruturação notável que o separe do restante dos outros elementos do layout, assume o valor 

informativo de Ideal por sua posição na zona superior da página. Ao ser lido como Ideal, esse 

elemento é visto como expressando a essência do texto como um todo, criando expectativas e 

tentando despertar o interesse do leitor para com o restante do editorial. 

A legenda, que acompanha a imagem, destaca-se dos outros elementos por suas 

formas tipográficas, de tamanho menor e com estilo itálico, excetuando sua cabeça, que está 

em negrito. Interessante, aqui, é que a cabeça liga-se gramaticalmente ao restante da legenda 

formando uma só sentença. Por sua posição na parte superior, ela adquire valor de informação 

Ideal, por também apresentar, a exemplo da imagem, uma metonímia da informação principal 
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do texto. Além disso, por estar à direita, recebe valor de informação Nova, no sentido de que, 

em primeiro lugar, ela oferece informações que não estavam claras na imagem, como o fato 

de que a cena retratada ali aconteceu num helicóptero, e, em segundo lugar, por apresentar, 

adiantando-se ao texto, a informação geral de que a imagem é metonímia, ou seja, o fato de 

que “o mundo correu em socorro às vítimas do terremoto”.  

O texto verbal, por sua vez, ocupa preponderantemente a parte inferior da página, 

ganhando assim status de informação Real, uma vez que ele aborda o assunto tratado de 

maneira objetiva e geral, diferente da imagem que mostra apenas uma situação específica da 

tragédia haitiana. Deve-se destacar, também, a margem, que compreende uma estratégia de 

estruturação que abarca todo o editorial, atribuindo aos elementos que o compõem uma noção 

de identidade grupal. Tal sentido reforça a ideia de que elementos verbais e visuais se 

aglutinam numa simbiose aparentemente perfeita a fim de construir uma significação social 

total. 

 

 

3.3.1.4. Síntese da análise de V-1 

 

De maneira geral, vemos que, quanto aos sentidos interativos, a imagem dispõe o 

leitor na posição de observador crítico da cena retratada, não somente por representar todos os 

participantes em contato de oferta, mas por utilizar o sistema da perspectiva de modo a 

identificar o leitor como o participante que apenas observa o salvamento da criança haitiana, e 

torná-lo alheio aos outros participantes, especialmente os dois protagonistas do processo 

principal. O receptor é levado, pois, a observar a fotografia como informação verídica e, 

colocando-se no mesmo nível de poder em relação a ela, solidarizar-se com os participantes 

ali representados, os quais lhe são conhecidos, mas não íntimos. Espera-se ainda que o leitor 

se sensibilize quanto à fragilidade da criança e à força e disposição para ajudar os 

necessitados por parte do soldado estrangeiro.  

Em relação aos sentidos representacionais, a imagem de V-1 transmite o discurso do 

herói estrangeiro, forte e bem preparado, que socorre a vítima haitiana, frágil e vulnerável, 

simbolizando, metonimicamente, a mobilização de diversos países do mundo para ajudar o 

Haiti depois do terremoto. Este significado, construído pelo processo principal protagonizado 

pelo soldado (Ator) e a criança ferida (Meta), recebe, em termos composicionais, muita 

saliência, não só por ocupar maior espaço na imagem e por estar em primeiro plano, mas 

também por ocupar, numa estrutura Centro-Margens, a posição central. 
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Continuando, ainda, na metafunção composicional, percebemos que, no nível da 

página, a fotografia é o elemento de maior destaque e recebe valor de informação Ideal, por 

representar um fato específico como essência da informação mais geral transmitida pelo texto, 

que, por sua vez, recebe valor de Real. Além disso, a fotografia, por alinhar-se à esquerda, 

também recebe valor de Dado, já que apresenta um fato já repercutido na mídia e na própria 

capa da edição de Veja onde V-1 foi publicado. Em contrapartida, a legenda, que traz 

informações não abordadas ou esclarecidas pela imagem, recebe, por isso e por sua posição, 

valor de Novo. Destaca-se também a margem que, como estratégia de estruturação mais 

importante presente em V-1, envolve todos os elementos do editorial, reforçando o sentido de 

cooperação multimodal.  

 

 

3.3.2. Análise do editorial V-5 

 

O editorial V-5, de Veja, publicado no dia 26 de maio de 2010 e intitulado “O 

tesouro da infância” (em destaque na Figura 3.9), repercute a prisão da ex-procuradora de 

Justiça Vera Lúcia de Sant‟Anna, acusada de torturar uma menina de 2 anos que pretendia 

adotar. Os abusos sofridos pela criança causaram comoção nacional e despertaram a 

necessidade de revisão da lei de adoção brasileira. Além de comentar o caso, chamando a 

atenção para os cuidados que uma criança deve receber para crescer bem, o editorial, como 

mostra o seguinte trecho, apresenta ao leitor uma reportagem presente na mesma edição que 

trata do episódio qualificado pelo editorialista como “uma tragédia infantil”: “Uma 

reportagem desta edição de VEJA revela os contornos reais de uma tragédia infantil que há 

semanas comove o Brasil” (segundo parágrafo).  

Assim, através do texto verbal, o editorial procura sensibilizar o leitor da necessidade 

de carinho e atenção para as crianças a fim de que possam desenvolverem-se saudáveis e 

equilibradas. O afeto é defendido como um item tão importante para o desenvolvimento 

infantil quanto uma boa alimentação, já que, segundo o texto, “A falta de carinho, o abuso e 

os maus-tratos [...] respondem pelos danos mais incanceláveis que os adultos podem infligir a 

uma vida em formação” (primeiro parágrafo). Outra tese defendida pelo texto, que 

complementa a primeira, é que, a partir desse caso da procuradora carioca aposentada, os 

critérios de adoção sejam mais rigorosos, para que a oportunidade de muitas crianças 

abandonadas de terem um lar feliz e próspero não seja “destruída no Brasil” (terceiro 

parágrafo). 
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Figura 3.9. Recursos multimodais no editorial V-5 
Fonte: Veja, 26 de maio de 2010 

 

 

A seguir, analisaremos como os sentidos representacionais, interativos e 

composicionais da imagem, além dos sentidos composicionais do editorial como um todo, 

convergem para a defesa de todos esses pontos de vista. 
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3.3.2.1. Sentidos representacionais em V-5 

 

Observando a imagem de V-5, em destaque na Figura 3.9a, notamos a presença de 

um processo narrativo de ação envolvendo os participantes representados, ou seja, a mãe e o 

bebê. A presença de vetores formados pelo braço do bebê e pelos dedos da mãe atrás dele, 

além do fato de seus rostos estarem colados, sugerem a ação de abraçar. Trata-se de um 

processo de ação bidirecional, uma vez que a ação parte de um participante para o outro e 

vice-versa, sendo mãe e bebê, ao mesmo tempo, Ator e Meta, ou melhor, Interatores do 

abraço um do outro. Além disso, percebemos, também, através das feições dos dois 

participantes, que ambos reagem com muita satisfação ao abraço um do outro, transmitindo, 

assim, a ideia de candura e carinho.  

 

 

 

Figura 3.9a. Processo de ação bidirecional na imagem de V-5 

 

 

Aliado à própria demonstração de afeto entre os participantes, outro aspecto da 

imagem opera no sentido de realçar tal ideia: o uso da iluminação e brilho exagerados sobre 

os participantes, somado à proeminência de cores claras e suaves e ao uso de tons sépia, o que 

atribui aos participantes valores simbólicos tais como: pureza, harmonia, suavidade e 

afabilidade. Assim sendo, a mãe e o filho, além de Interatores em um processo narrativo de 
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ação bidirecional, participam também de um processo simbólico em que são Portadores dos 

valores supracitados. 

Os observadores mais atentos da imagem de V-5 podem ainda notar outro aspecto 

bastante curioso. A união das faces de mãe e bebê permite que suas cabeças posicionem-se 

quase que simetricamente formando, com a participação do braço arqueado do bebê, uma 

figura iconográfica bastante simbólica: o coração (ver Figura 3.9b).  

 

 

 

Figura 3.9b. A forma de um coração na imagem de V-5 

 

 

Como se sabe, na cultura ocidental, o coração é um símbolo amplamente conhecido 

que representa amor, afeto, união, etc.. O fato de o produtor da fotografia ter, 

propositadamente ou não
51

, criado essa forma a partir do posicionamento da mãe e do bebê 

atribui a esses participantes os valores simbólicos ligados à própria figura do coração, citados 

anteriormente. Assim, temos outro processo simbólico em que os participantes mãe e bebê 

têm mais uma vez o papel de Portadores, e o coração aparece como Atributo Simbólico. 

Como pode ser percebido, esse processo apenas reafirma, de forma redundante, praticamente 

                                                
51

 Mesmo que não tenha sido proposital por parte do fotógrafo, não apaga o fato de que a imagem produz esse 

sentido, pois, afinal de contas, assim como na comunicação verbal, o produtor não consegue ter controle total 

dos sentidos que transmite visualmente. Além disso, mesmo que o produtor original da imagem, ou seja, o 

fotógrafo, não tenha tido intenção de formar o coração a partir do posicionamento dos participantes 

representados, não significa que o autor do editorial, ao selecionar essa fotografia no banco de imagens da Veja, 

não tenha notado esse aspecto e se aproveitado intencionalmente do efeito semântico que ele produz. 
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os mesmos sentidos criados pela ação dos participantes representados e pelos aspectos 

formais de iluminação, brilho e cor da fotografia, discutidos anteriormente. 

Esses sentidos representacionais transmitidos pela imagem dialogam com o texto 

verbal de V-5 em duas direções. Em primeiro lugar, eles vão ao encontro do argumento 

defendido no primeiro parágrafo, ou seja, de que é necessário carinho, atenção e afeto para 

que as crianças tenham um desenvolvimento adequado. Nas próprias palavras do texto, “a 

falta de carinho, o abuso e os maus-tratos [...] respondem pelos danos mais incanceláveis que 

os adultos podem infligir a uma vida em formação” (primeiro parágrafo). Nesse sentido, 

imagem e texto também seguem a mesma direção da legenda (ver Figura 3.9c), que tem como 

cabeça o vocábulo “Afeto”, qualificando-o como item indispensável à formação da alma 

infantil do mesmo modo com a proteína é indispensável ao desenvolvimento do corpo. Em 

relação ao primeiro parágrafo do texto, a imagem, em conjunto com a legenda, funcionam 

como uma espécie de exemplo, ou demonstração de como deve ser a relação da mãe com a 

criança. 

 

 

 

Figura 3.9c. Legenda de V-5 

 

 

Em segundo lugar, a imagem vai na direção contrária do caso da procuradora de 

Justiça, assunto que é tratado nos parágrafos dois e três do texto verbal. Nesse caso, a imagem 

funciona como um contra-exemplo do que foi feito com a criança de dois anos que pretendia 

ser adotada. Ainda mais se considerarmos que, na imagem, é a mãe que abraça o bebê (não o 

pai). Essa escolha visual leva o leitor a comparar de imediato aquela participante com a 

procuradora de Justiça carioca. O afeto demonstrado pela mãe ao seu bebê na fotografia 

contrasta com uma série de expressões utilizadas pelo editorialista no segundo parágrafo ao 

referir-se ao episódio em questão: “tragédia infantil”, “torturar barbaramente”, “o drama dessa 

criança”. Esse contraste dá ainda mais força dramática a essas expressões, reforçando o 

sentido de aversão e repúdio aos maus-tratos e abusos infligidos por Vera Lúcia de 

Sant‟Anna. 
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3.3.2.2. Sentidos interativos em V-5 

 

O primeiro aspecto da metafunção interativa a ser analisado em V-5 é a modalidade. 

Levando em conta a ausência de segundo plano articulado, o brilho e a iluminação 

exageradas, bem como a saturação mais atenuada das cores, podemos afirmar que a imagem 

de V-5 não segue à risca os padrões da representação naturalística contemporânea, tendo, 

pois, modalidade baixa, do ponto de vista do senso comum. No entanto, o que o autor da 

imagem desejou frisar não é o grau de realismo e objetividade que tem sua representação, mas 

o grau de emoção que ela poderia transmitir ao leitor. Sendo assim, o produtor 

propositadamente utilizou-se de padrões de cor, brilho, iluminação e contextualização abaixo 

da escala de modalidade, com vistas a comunicar significados que não podem ser captados a 

olho nu ou por uma câmera de alta definição, ou seja, os sentimentos de carinho, ternura, 

proteção e harmonia que envolvem os participantes representados. Ao transmitir tais 

significados, o produtor da imagem deseja, como intenção primeira, sensibilizar e emocionar 

o leitor, fazendo-o perceber a importância do afeto para o crescimento de uma criança. 

O contato empregado é o de oferta, uma vez que mãe e filho não voltam seu olhar 

para o leitor. Portanto, eles não estão a par do mundo fora da imagem, pelo contrário, estão 

totalmente imersos no interior dela, o que reforça a sensação de naturalidade de seus atos e da 

verdade de seus sentimentos. Ao leitor, cabe o papel de observá-los autonomamente e sentir-

se tocado (ou não) pela emocionante cena que testemunha. 

Quanto à distância social, notamos que o dimensionamento do enquadramento da 

imagem de V-5 é bem reduzido, indicando, assim, uma distância pessoal próxima. A relação 

virtual estabelecida entre participantes representados e participantes interativos, desse modo, é 

de intimidade. Através do plano fechado utilizado na imagem, é possível notar cada detalhe 

dos rostos da mãe e do bebê, percebendo claramente seus gestos. O leitor passa, pois, a 

conhecer quase que intimamente os participantes da imagem de V-5, conhecendo, através de 

suas expressões faciais, os seus sentimentos e emoções, que, como também indicam os 

sentidos representacionais e a modalidade, são de carinho, dedicação, proteção etc.. 

Em relação à perspectiva, não é possível discriminar ao certo o ângulo horizontal 

utilizado na captura da imagem, se se trata de um ângulo oblíquo ou de um ângulo frontal, 

devido à ausência de um segundo plano bem articulado. Por outro lado, é possível perceber 

que o ângulo vertical empregado é aquele que fica ao nível do olhar do observador. Isso quer 

dizer que a relação de poder entre leitor e os participantes representados é de igualdade, o que 
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indica um sentido de solidariedade e identificação por parte do leitor quanto ao afeto 

demonstrado pela mãe ao seu bebê. 

 

 

3.3.2.3. Sentidos composicionais em V-5 

 

A imagem presente em V-5 é composta por dois participantes bastante salientes, mãe 

e bebê, sobre um fundo claro pobremente articulado. A ausência de qualquer outro 

participante garante à mãe e ao bebê exclusividade de atenção por parte do leitor. Quanto à 

estruturação, não se percebe qualquer elemento separando esses participantes; pelo contrário, 

a máxima aproximação espacial entre eles, somada à harmonia de cores estabelecida entre as 

suas peles e entre a camiseta do bebê e os dentes da mãe, impõem uma forte ligação visual 

entre esses dois personagens, quase como se eles formassem um único participante. 

Em relação ao valor informativo, podemos afirmar que a imagem de V-5 constitui 

uma estrutura Dado-Novo, em que a mãe tem status de informação Dada e o bebê, de Nova. 

Considerada a partir desse ponto de vista, a imagem traz à tona uma série de discursos 

culturalmente arraigados que trazem sentido ao valor informativo assumido por ambos os 

participantes: por ser Dado, a mãe seria lida como um ser mental e fisicamente desenvolvido, 

independente, fonte de carinho e afeto etc.; por sua vez, o bebê, como informação Nova, seria 

lido como um ser em fase inicial de desenvolvimento mental e físico, totalmente dependente, 

demandante de carinho e afeto etc.. Todos esses sentidos interagem com os significados 

representacionais e interativos da imagem já discutidos anteriormente, além de dialogarem 

com os significados do primeiro parágrafo do texto verbal. Um exemplo disso é quando o 

texto afirma que “cada fase da vida de uma criança exige um tipo de atenção capaz de 

satisfazer necessidades mentais, orgânicas e emocionais específicas”, complementando que 

cabe aos pais atenderem tais demandas: “os pais aprendem a aproveitá-las [as janelas 

cognitivas] com as brincadeiras e os estímulos adequados a cada idade” (primeiro parágrafo). 

Analisando, agora, a composição do editorial como um todo visual, percebemos que 

a imagem representa o item de maior saliência, o que se justifica pelo fato de ela ser a 

ferramenta mais importante de sensibilização do leitor em relação ao tema tratado pelo 

editorial. Tocado pela imagem, o leitor é levado a aceitar as teses defendidas pelo texto 

verbal: de que para crescer saudável e equilibrada a criança precisa de carinho e atenção; de 

que é inaceitável torturar e abusar de uma criança a quem se deseja adotar; e de que os 

critérios de adoção no Brasil devem ser mais exigentes. 
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Quanto à estruturação, não vemos nenhuma estratégia considerável que separe os 

elementos de V-5, exceto por discretos espaços em branco entre os elementos, destacando 

levemente imagem, legenda, título e as duas colunas do texto. A estruturação fraca entre esses 

elementos, em adição à margem que envolve todo o editorial, produz um efeito de 

aproximação entre eles, reforçando a ideia de interação e cooperação semântica. 

 

 

 

Figura 3.9d. Valores informativos no editorial V-2 

 

 

Em relação ao valor informativo (ver Figura 3.9d), pode-se afirmar que o conjunto 

imagem-legenda recebe, por sua posição na zona superior esquerda da página, status de 

informação Ideal e Nova. Desse modo, cria-se o sentido de que esses dois elementos 

Ideal/Novo 

Real 
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representam um tipo de relacionamento entre mãe e criança que deve ser visto como 

desejável, exemplar, ideal. Além disso, essa importância do afeto na formação de uma 

criança, que é o significado principal transmitido pelo conjunto imagem-legenda, recebe valor 

de informação Nova, já que no argumento proposto pelo autor o assunto “afeto” é tratado de 

um modo inovador: em comparação com a proteína para o desenvolvimento físico infantil, 

como fica claro na legenda (Figura 3.9c). Observe que a legenda, linguisticamente, apresenta 

a ideia de que a proteína é indispensável ao corpo como informação Dada, e a ideia de que o 

afeto também tem a mesma importância, só que para a alma, como Novo, o que dialoga com o 

valor informativo atribuído, visualmente, ao conjunto imagem-legenda.  

Por sua vez, o título, segundo elemento mais saliente da composição, está 

posicionado na zona superior, assumindo, assim, valor informativo de Ideal, o que, como 

vimos nas análises de outros editoriais, deve-se ao papel desse elemento como veiculador da 

essência resumida do texto. Já o texto, que ocupa preponderantemente a zona inferior da 

página, recebe valor de Real, haja vista o teor objetivo e prático de algumas de suas 

informações, tais como: a ideia de que tal edição da Veja apresenta uma reportagem que, nas 

palavras do texto “revela os contornos reais” (terceiro parágrafo – destaque para o termo 

“reais”) do caso da menina abusada pela procuradora Vera Lúcia de Sant‟Anna; o argumento 

de que essa tragédia poderia ter sido evitada “se os critérios da legislação brasileira de adoção 

fossem mais rigorosos e abrangentes” (terceiro parágrafo); o argumento de que tal caso deve 

servir de lição para que as autoridades responsáveis ajam no sentido de impedir que outras 

crianças adotadas não passem pelo mesmo drama, dentre outros. 

 

 

3.3.2.4. Síntese da análise de V-5 

 

A análise multimodal de V-5 demonstrou que, em relação à metafunção 

representacional, a imagem desse editorial, em conjunto com a legenda que a acompanha, 

representa um ato de carinho bilateral entre mãe e bebê, retratando estes dois participantes 

representados como Portadores de valores simbólicos tais como afeto, amor, proteção, ternura 

e outros sentimentos positivos. Desse modo, a imagem dialoga com o texto uma vez que ela 

consiste num modelo de relacionamento com uma criança que deve ser seguido por todos os 

pais, biológicos ou adotivos, o que vai ao encontro do argumento defendido verbalmente pelo 

editorial. 
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Interativamente, a imagem busca, a partir do uso de certos marcadores de 

modalidade, transmitir ao leitor a emoção sentida pelos participantes representados com vistas 

a sensibilizá-lo da importância do afeto na relação entre pais e filhos. O contato utilizado é o 

de oferta, então os participantes representados não interagem visualmente com o leitor, apesar 

disso, o uso de um ângulo vertical ao nível do olhar do observador e de uma distância social 

próxima indica que o produtor da imagem buscou criar uma relação virtual de igualdade e de 

intimidade entre os participantes representados e o leitor, a fim de que este pudesse conhecer 

e se solidarizar com os sentimentos daqueles. 

Quanto à metafunção composicional, a imagem dá saliência exclusiva aos 

participantes mãe e bebê, retratando-os, a partir de seus posicionamentos espaciais e da 

harmonia de cores, como fortemente conectados um ao outro. À mãe é atribuído valor 

informativo de Dado, por ser dela que parte a responsabilidade, o carinho e a atenção 

necessárias à formação do bebê, que, por sua vez, tem status de Novo.  

Observando a composição do editorial como um todo, a imagem é o elemento mais 

saliente e recebe, em conjunto com a legenda, valor de informação Nova, pelo modo inovador 

como o editorial trata o assunto da importância do afeto (principal sentido do conjunto 

imagem-legenda), isto é, em comparação com a importância da proteína para o 

desenvolvimento infantil. A imagem ainda tem valor de Ideal, por representar um modelo de 

bom relacionamento entre pais e filhos. Outro aspecto importante em relação à composição do 

editorial é o modo como os elementos aparecem conectados, através da ausência de 

estratégias de estruturação fortes entre eles e da presença da margem que os envolve; essa 

conexão reafirma a ideia de interação entre os vários recursos multimodais para a criação do 

sentido total do editorial V-5. 

 

 

3.4. SENTIDOS MULTIMODAIS NOS EDITORIAIS DA ISTOÉ 

 

Esta sessão volta-se para a análise dos sentidos representacionais, interativos e 

composicionais dos editoriais da revista Istoé. Por uma questão de adequação ao espaço 

reservado nessa dissertação, exibiremos apenas as análises minuciosas de dois editoriais dessa 

revista, quais sejam: I-1 (de 27 de janeiro de 2010) e I-6 (de 30 de junho de 2010). 
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3.4.1. Análise do editorial I-1 

 

O editorial I-1 (Figura 3.10), de 27 de janeiro de 2010, coincide com E-1 e V-

1(analisados na seções 3.2.1 e 3.3.1, respectivamente) não só pelo tempo de publicação, mas 

também pelo tema do editorial: o trágico terremoto haitiano. Essa coincidência talvez se deva 

ao fato de ser um assunto constituído de muito apelo popular e que ecoou mundialmente. 

Mas, apesar de trazer o mesmo assunto, o editorial de Istoé o aborda de uma ótica diferente 

dos editoriais da outras revistas. Enquanto E-1 utilizou o terremoto como pano de fundo para 

discutir a nobre missão do jornalismo; e V-1 explorou o modo como o mundo, incluindo os 

Estados Unidos, lançaram-se em solidariedade para com o país arrasado pelo terremoto; I-1 

vai na contramão, principalmente em relação a V-1, uma vez que o texto assinado por Carlos 

José Marques critica o modo agressivo como os EUA agiram, dando mais importância ao 

“esforço para controlar e garantir a segurança política haitiana” em vez “das necessidades 

básicas de vida, resgate e atendimento médico” do povo sofrido daquele país (trechos 

transcritos do primeiro parágrafo). Essa postura de I-1 já é deixada evidente logo em seu 

título, “A ocupação do Haiti”, no qual a palavra “ocupação” é utilizada pejorativamente com 

o fim de demonstrar indignação pela forma grosseira como se portaram os americanos nesse 

episódio. No fim do texto, aliás, quando escreve “o Haiti não é um país a ser ocupado, mas 

ajudado”, Carlos José Marques opõe a palavra “ocupado”, também presente no título, à 

palavra “ajudado”, reforçando assim a opinião de Istoé sobre a postura assumida pelos EUA, 

a qual foi vista como errônea. 

Através da análise da imagem, levando em conta as três metafunções descritas por 

Kress & van Leeuwen (1996, 2006) na GDV, ou seja, a representacional, a interativa e a 

composicional, e também através da investigação da página como um todo e dos recursos 

multimodais que nela se apresentam (destacados na Figura 3.10), focando aqui na metafunção 

composicional, observaremos de que modo a opinião expressa pelo texto verbal de I-1 é 

reforçada, ou talvez atenuada, pelas escolhas visuais do editorialista. 
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Figura 3.10. Recursos multimodais no editorial I-1 

Fonte: Istoé, 27 de janeiro de 2010 

 

 

3.4.1.1. Sentidos representacionais em I-1 

 

A imagem presente em I-1 nos mostra uma operação militar envolvendo soldados em 

primeiro plano, um grande helicóptero pousado sobre a grama logo atrás, e um segundo 

helicóptero voando em último plano. No último plano da imagem, também se observa um 

prédio em ruínas. À primeira vista, o leitor que não conhece este local é incapaz de identificar 

que prédio é este e tão pouco a que país pertencem aqueles soldados e aqueles helicópteros. 

Não há também nenhuma legenda que possa oferecer ao leitor essas informações. 

No entanto, percebemos que a imagem invade o espaço textual, como que indicando 

uma imbricação entre esses dois modos semióticos que se complementam. O leitor, assim, é 

levado a ler o texto, ou pelo menos o início do primeiro parágrafo, que está na porção 

Título 

Texto (em duas colunas) 

Assinatura impressa e 

identificação funcional 

Imagem 
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invadida pela fotografia, com vistas a preencher as lacunas que aquela imagem sozinha não 

pode preencher. Só então, ele identificará aquele prédio como a sede do governo do Haiti, e os 

soldados e helicópteros como pertencentes às forças armadas americanas, uma vez que 

naquela porção do texto lê-se: “A cena do desembarque ostensivo das forças americanas na 

sede destruída do governo do Haiti diz muito sobre o tipo de prioridade que rege a 

mobilização dos EUA naquele país”. 

Identificados os participantes, podemos agora fazer uma leitura mais satisfatória da 

sintaxe visual subjacente à fotografia. Como a Figura 3.10a ilustra, podemos notar vetores 

formados pelos helicópteros e pelos corpos inclinados dos soldados que vão em direção ao 

palácio presidencial haitiano. Isso nos faz reconhecer, na imagem, a presença de um intenso 

processo narrativo de ação, que envolve, de um lado, as forças armadas americanas e, do 

outro, a sede do governo haitiano. Exercendo o papel de Ator, temos todo um grupo formado 

pelos soldados e os helicópteros. Ao prédio, portanto, cabe o papel de Meta neste processo, 

cuja tradução linguística poderia ser “As forças armadas americanas dirigem-se para o palácio 

presidencial haitiano” ou “As forças armadas americanas desembarcam no palácio 

presidencial haitiano”, ou ainda, como o título do editorial sugere, “As forças armadas 

ocupam o palácio presidencial haitiano”. 

 

 

 

Figura 3.10a. Processo narrativo de ação em I-1 

 

 

Se observarmos também os participantes focalizando não o que eles fazem, mas o 

que eles são, ou seja, se ao invés do processo narrativo de ação nos quais eles estão 
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envolvidos, que é o processo mais saliente, enfocarmos nos processos conceituais analíticos 

que lhes são encaixados, será possível captar outros sentidos que reforçam a ideia de 

hostilidade transmitida por aquele processo principal.  

Do lado das forças armadas, analisando os soldados individualmente, vemos que 

cada um deles encontra-se bem equipado com capacete, mochila e armas de alto calibre. Em 

comparação com o soldado do editorial de V-1, discutido anteriormente, não se vê muita 

diferença em relação a esses Atributos Possessivos, com exceção da arma que, naquele era 

menor e estava guardada no coldre. No entanto, enquanto no contexto daquele editorial (ver 

Figura 3.8a) tais Atributos traziam a ideia de segurança, ou seja, a ideia de que quem estava 

ajudando o menino ferido era alguém bem preparado e equipado; no contexto do editorial I-1 

eles recebem uma conotação negativa, ou seja, de ofensa e agressividade. Considerando, 

agora, o grupo de soldados como um todo (Portador) e seus indivíduos como suas partes 

(Atributos Possessivos), chama-nos a atenção o número relativamente expressivo de 

componentes deste grupo, o que salienta o sentido de força de ataque. Por fim, os 

helicópteros, por seu grande porte, também transmitem imponência e contribuem para 

qualificarmos as forças armadas, o nosso Ator daquele processo principal, como altamente 

hostil e intimidante. 

Voltando-nos agora para a Meta, ou seja, o palácio presidencial, percebemos que 

seus atributos são totalmente contrários aos do Ator. O prédio encontra-se parcialmente 

destruído e fragilizado devido, podemos deduzir, à ação do terremoto. Tais características, 

colocadas em contraste com o poderio apresentado pelas forças armadas americanas, apenas 

agigantam a vantagem que aquele participante possui sobre o frágil edifício, que representa 

simbolicamente o Haiti. 

Aqui vemos um fator de semelhança entre esta imagem e a fotografia de V-1 (ver 

Figura 3.8a), analisada na última sessão: em ambas, o Haiti (em V-1 representado pelo 

menino ferido; em I-1 representado pelo palácio presidencial) é retratado como vulnerável e 

afligido. Além disso, também em ambos, o Haiti assume o papel de Meta da ação de um 

participante estrangeiro, com a diferença de que na imagem de V-1 tal ação era a de “prestar 

socorro” e aqui é a de “ocupar”, “tomar de conta”. 

Essa leitura nos faz concluir que a mensagem transmitida pela imagem de I-1 vai ao 

encontro da mensagem do texto do editorial, ou seja, a de representar os americanos de forma 

agressiva, passando a ideia de que eles estão mais preocupados em manter a ordem política do 

Haiti, utilizando-se de força militar ostensiva, ao invés de priorizarem a missão humanitária. 

Aliás, a imagem não apenas reforça o que o texto verbal argumenta, mas ela é, digamos, o 
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principal trunfo utilizado pelo editorialista, Carlos José Marques, para defender seu ponto de 

vista. Isso pode ser dito baseado na forma enfática com que o texto faz referência à fotografia 

e à cena nela representada, como mostram os seguintes trechos, retirados do primeiro 

parágrafo: “A cena do desembarque ostensivo das forças americanas na sede destruída do 

governo do Haiti[...]”; “A marcha dos soldados armados para sinalizar ordem [...]‟; “Com 

seus helicópteros Black Hawk descendo sobre o palácio presidencial, quiseram, 

simbolicamente, mostrar quem manda”. Desse modo, o editorialista aproveita-se do grande e 

imediato impacto que uma imagem pode gerar sobre os leitores de modo a sensibilizar 

decisivamente o público a aceitar sua opinião. 

 

 

3.4.1.2. Sentidos interativos em I-1 

 

Os parâmetros de cor, contraste, luz e contextualização apresentados pela imagem 

seguem o padrão da fotografia colorida, o que nos faz afirmar que se trata de uma imagem 

com alto grau de modalidade naturalística. Sendo assim, tal fotografia é lida como verdadeira, 

ou seja, como mostrando um fato que realmente ocorreu, o que ajuda o editorialista na defesa 

de sua opinião. 

O contato codificado é o de oferta, uma vez que não há por parte de nenhum dos 

participantes representados um olhar em direção à câmera, ou melhor, ao leitor. Assim, os 

participantes estão ali para serem observados, à mercê da análise crítica e “impessoal” do 

receptor do editorial, que pode, seguindo o autor do texto, julgar suas ações negativamente, ou 

até, por outros motivos desconhecidos e não previstos, aprovar aquela operação militar. 

Em relação à distância social, o tamanho da moldura utilizada na captação da 

imagem codifica uma distância máxima entre os participantes representados e o leitor. Isso 

quer dizer que, para o leitor, os soldados podem ser vistos como personagens totalmente 

desconhecidos com os quais eles não dividem qualquer tipo de laço social. Eles estão tão 

distantes que suas qualidades físicas individuais não podem ser distinguidas, tornando-os 

meros tipos. 

Quanto à perspectiva, observa-se o uso de um ângulo horizontal oblíquo, o que tem o 

potencial de transmitir um sentido de alheamento, o que faz com que o leitor encare o que está 

sendo mostrado pela imagem como não pertencente ao seu mundo. Além disso, nota-se que, 

verticalmente, a fotografia foi captada de um ângulo alto, o que dá ao observador poder 

simbólico em relação aos participantes representados. Portanto, ao leitor é consentido 



147 

 

observar a imagem não só de uma distância que lhe permita virtualmente se manter anônimo, 

mas também de um ângulo que lhe dá todo o poder de avaliar a cena observada da maneira 

que achar melhor, mas preferivelmente da maneira que o editorialista o induziu a pensar.   

 

 

3.4.1.3. Sentidos composicionais em I-1 

 

Analisando os sentidos composicionais no primeiro nível, ou seja, no interior da 

imagem, percebe-se uma linha de estruturação formada pela linha do gramado que separa a 

zona inferior da zona superior da imagem (ver Figura 3.10b). Embaixo, com valor de Real, 

encontram-se os soldados americanos e a base do helicóptero mais proeminente; em cima, 

com valor de Ideal, predomina a cor cinza do prédio do governo haitiano. Esses valores de 

informação se justificam pelo fato de que o prédio não representa somente o palácio 

presidencial, mas simboliza essencialmente todo o Haiti dizimado pelo terremoto; por outro 

lado, as forças armadas americanas possuem valor absoluto e prático, e representam 

exatamente as “forças armadas americanas” que vieram para tentar manter a segurança 

política daquele país. 

 

 

 

Figura 3.10b. Estrutura Ideal-Real na imagem de I-1 

 

 

Observa-se que a parte inferior da imagem apresenta maior iluminação e cores mais 

vivas, além de aparecer em primeiro plano, aspectos que dão mais saliência a essa zona da 

Ideal 

Real 
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imagem em contraposição aos tons cinza e sombrios da parte superior da fotografia, que está 

em último plano. Destaca-se, assim, as forças armadas e seu poderio como a informação mais 

relevante da imagem. Por outro lado, o prédio símbolo do Haiti é atenuado, revelando uma 

disposição comum também ao editorial de E-1, analisado anteriormente, ou seja, a de 

representar o Haiti como um item de informação secundário, que aparece em segundo plano. 

Partindo para a análise da metafunção composicional em nível mais abrangente, ou 

seja, considerando o layout do editorial como um todo (ver Figura 3.10c), notamos que mais 

uma vez, por suas cores e tamanho, a imagem assume o papel de participante mais saliente, a 

exemplo dos outros editoriais investigados. Quanto a sua posição, a imagem aparece na 

esquerda, apresentando informação com valor de Dado, uma vez que é a partir dela que o 

texto, o Novo, apoia sua mensagem, além do fato de ela retratar um assunto bastante 

comentado em todos os veículos midiáticos. Como já foi notado, a imagem invade o espaço 

do texto, como se entrelaçasse a ele no sentido de co-dependência semântica. Reforça esse 

significado a ausência de qualquer estratégia de estruturação forte que isole a imagem de seu 

entorno, com exceção de um sutil espaço em branco. 

 

 

 

Figura 3.10c. Valores informativos no layout de I-1 
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O segundo elemento mais saliente é o título do editorial, que apresenta letras em 

caixa alta e estilo negritado. Por sua posição, esse elemento recebe valor de informação Ideal, 

no sentido de que ele representa a essência da mensagem transmitida pelo editorial como um 

todo. Quanto aos elementos utilizados para identificar o editorialista, ou seja, a assinatura 

impressa e a identificação funcional, eles se posicionam à direita da página, ganhando, pois, 

valor de informação Nova, o que, como já foi discutido, pode dever-se ao fato de que tais 

elementos representam uma inovação do gênero. 

 

 

3.4.1.4. Síntese da análise de I-1 

 

Em suma, a imagem de I-1, através de seus sentidos representacionais, materializa o 

discurso dos americanos imperialistas que utilizam seu poderio militar para oprimir o frágil 

país latino-americano do Haiti. O editorialista escolheu tal imagem, nos parece, visando a 

reforçar a tese defendida por ele de que os Estados Unidos não se importam com o bem-estar 

e a segurança do povo haitiano, mas com a manutenção da ordem política e da sua influência 

econômica e militar naquele país. 

Analisando a metafunção interativa, percebeu-se que em relação tanto ao contato, 

como à distância social, bem como à perspectiva, codifica-se uma relação totalmente 

impessoal entre o leitor e as forças armadas americanas. Isso vai ao encontro da postura do 

texto do editorial em fazer o receptor olhar com maus olhos e criticamente a ação militar dos 

Estados Unidos no Haiti. Além disso, a modalidade utilizada tem o potencial de significar que 

aquela cena realmente aconteceu, o que ratifica a opinião do editorialista. 

Os elementos do interior da imagem se organizam de modo a dar maior saliência à 

parte inferior, onde se encontram os “invasores” americanos, e atenuar a parte superior, onde 

está localizado o prédio do governo haitiano (essência idealizada do Haiti). Dividindo estas 

duas zonas da imagem, e, portanto, criando uma estrutura Ideal/Real, está a linha de 

estruturação formada pela grama. No que concerne à página do editorial como um todo, a 

composição trabalha de forma a dar mais destaque à imagem, elemento de maior força 

sensibilizadora do leitor para que ele venha a aceitar a opinião defendida pelo editorialista. 

Além disso, a fotografia, que representa uma informação já conhecida pelo público e que 

funciona como base para a leitura do texto, adentra o espaço reservado ao texto como que 

indicando simbolicamente que ela precisa ser processada em conjunto com ele para alcançar a 

significação total. 
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3.4.2. Análise do editorial I-6 

 

 

Figura 3.11. Recursos multimodais no editorial I-6 

Fonte: Istoé, 30 de junho de 2010 

 

 

O editorial I-6 (Figura 3.11), da revista Istoé, publicado no dia 30 de junho de 2010 e 

intitulado “Devastação e abandono”, trata da catástrofe provocada pelas fortes chuvas no 

Nordeste, que varreram casas e cidades inteiras, deixando um rastro de lixo, destroços e lama, 

além de centenas de mortos e pessoas desabrigadas. O teor altamente crítico do texto e a 

ausência de qualquer informação que anuncie o conteúdo da revista e/ou convoque o leitor 

para a leitura de alguma de suas seções são características que aproximam I-6 da classe dos 

editoriais padrões, os quais, como vimos, são mais típicos dos jornais. 

Como sugere a coordenação indicada no título (devastação – abandono), o editorial 

de I-6, em primeiro lugar, comenta o evento trágico dando ênfase ao sofrimento dos 

nordestinos, como no seguinte trecho retirado da primeira coluna do texto: “Foi uma 
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devastação. Quase duas dezenas de cidades destruídas. Famílias dizimadas. Centenas de 

desaparecidos. Várias mortes”; em segundo lugar, o texto de I-6 condena incisivamente a ação 

do Estado, que se mostrou ineficiente tanto na prevenção da catástrofe como no apoio às 

vítimas, as quais se viram abandonadas, como pode ser notado nesse excerto, também retirado 

da primeira coluna: “Autoridades, resignadas, demoraram tempo demais para prestar socorro 

e deixaram as vítimas, por dias, largadas à própria sorte. Foram incapazes de mostrar 

agilidade, de organizar um movimento de trabalho minimamente coordenado na direção de 

salvar aquelas famílias”. Desse modo, o editorial deixa implícita, na defesa de seu ponto de 

vista, a existência de dois vilões como provocadores da aflição dos nordestinos: as chuvas 

fortes causadoras da “devastação”; e, principalmente, o Estado, cuja ineficiência resultou no 

“abandono” das vítimas. 

Analisaremos agora os sentidos representacionais, interativos e composicionais 

transmitidos pela imagem, tentando perceber como tais significados dialogam com as ideias 

do texto. Investigaremos também de que forma a imagem e os outros recursos multimodais 

apontados na Figura 3.11 criam sentidos a partir do modo como estão arranjados para compor 

o layout do editorial I-6. 

 

 

3.4.2.1. Sentidos representacionais em I-6 

 

Analisando os sentidos representacionais em termos do que os participantes da 

imagem de I-6 estão fazendo, ou seja, em termos dos processos narrativos presentes na 

imagem (Figura 3.11a), podemos notar apenas um vetor mais saliente formado pela haste do 

guarda-chuva que conecta a mulher à tela de plástico do guarda-chuva. Assim, temos a 

mulher como Ator e o guarda-chuva como Meta, num processo de ação que poderia ser 

traduzido linguisticamente como: “A mulher segura o guarda-chuva sobre si e a menina”; 

nesse caso temos também como informação visual importante: a posição em que a mulher 

coloca o guarda-chuva de modo a abrigar a ela própria e à criança ao seu lado que, por sua 

vez, do ponto de vista do processo narrativo, desempenha a função de circunstância de 

acompanhamento. 
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Figura 3.11a. Processos narrativos na imagem de I-6 

 

 

Todavia, os sentidos mais importantes da imagem de I-5, a nosso ver, não parecem 

estar atribuídos às ações dos participantes representados, mas estão sim atribuídos ao onde 

eles estão, ao como eles são e ao que eles significam. Em outras palavras, reportando-nos às 

categorias propostas por Kress & van Leeuwen (1996, 2006), o que parece ser mais relevante 

na imagem, e o que mais toca a sensibilidade do leitor, é a circunstância locativa e os 

processos conceituais que permeiam os participantes representados. 

A imagem nos mostra que as participantes representadas encontram-se num local 

totalmente arrasado, coberto de entulho, lixo e lama. No interior da imagem não temos 

nenhuma indicação mais precisa do local retratado nela e também não há nenhuma legenda 

trazendo essa informação. No entanto, o título e o texto auxiliam o leitor a preencher tais 

lacunas, indicando que aquele local fica numa das áreas atingidas pelas enchentes no 

Nordeste. Assim, observando a circunstância locativa em que se inserem as participantes 

mulher e menina, o leitor consegue ter uma noção da tragédia enfrentada pelos nordestinos, a 

qual é classificada pelo texto verbal como “devastação”, “um tsunami de ondas violentas que 

levaram tudo por onde passaram”, deixando um “cenário de terra arrasada” (primeira coluna 

do texto). É a partir do momento que o leitor depara-se com o cenário em que se encontram a 

mulher e a menina que ele pode sentir o sofrimento desses participantes, que na imagem 

representam centenas de nordestinos vitimados pela inundação.  

A ideia de sofrimento e, segundo indicam o título e o texto, de abandono das 

participantes representadas amplifica-se ainda mais quando observamos seus Atributos 

Ator 

Meta 

Circunstância de 

acompanhamento 

Circunstância 

locativa 
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Possessivos. As personagens retratadas na imagem compreendem uma menina pequena e 

magra e uma mulher de meia idade também magra; são, portanto, participantes frágeis e 

delicadas, estando mais vulneráveis à ação violenta das chuvas e à inércia falha do Estado. 

Essas características de fragilidade e vulnerabilidade são ainda reforçadas pelo fato dessas 

participantes estarem sentadas e cabisbaixas, o que indica não só tristeza e dor pela tragédia, 

mas também cansaço físico e rendição.  

O guarda-chuva segurado pela mulher também assume um papel semântico por 

demais relevante na representação do drama enfrentado pelas participantes. Esse objeto tão 

ordinário e frágil representa, na imagem, a única forma de proteção e abrigo à disposição da 

mulher e da menina, que provavelmente tiveram sua casa levada pela força da enxurrada e 

não têm para onde ir. Assim, no contexto retratado pela fotografia, o guarda-chuva aparece 

como um Atributo Simbólico que representa a perda e o desamparo que acometeu não só as 

duas personagens da imagem, mas muitos nordestinos. Tais sentidos dialogam com a ideia de 

abandono presente claramente no título do editorial e também no texto verbal, em especial os 

seguintes trechos: “Autoridades [...] deixaram as vítimas, por dias, largadas à própria sorte” 

(primeira coluna do texto); “esses nordestinos ficaram à mercê da natureza, perplexos diante 

da varredura de suas vidas” (primeira coluna); “Milhares de nordestinos passam exatamente 

agora pela dor da perda total. Sem terem o que comer, onde viver e para onde ir” (segunda 

coluna). 

 

 

3.4.2.2. Sentidos interativos em I-6 

 

Com vistas a transmitir o máximo de realismo possível, a imagem de I-6 utiliza-se de 

marcadores de modalidade – como saturação, modulação e diferenciação de cor, além de luz, 

profundidade, riqueza do segundo plano, uso do foco etc. – que seguem o padrão da 

representação naturalística. Dessa forma, o produtor da imagem busca fazer com que o leitor 

encare a cena retratada como pura representação da verdade, tornando-o mais propenso a 

sensibilizar-se com a tragédia enfrentada pelo povo nordestino e a aceitar a tese de que os 

governantes também têm uma parcela de culpa nesse episódio lamentável. 

Nenhuma das participantes representadas interage visualmente com o leitor, pelo 

contrário, o contato estabelecido é o de oferta. Assim, a imagem oferece as participantes, sua 

realidade arrasada, seu sofrimento e sua dor como itens de informação à disposição do olhar 

sensível, ou não, do leitor. Tal maneira de representar visualmente a realidade combina com o 
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tom descritivo e objetivo com que se inicia o texto verbal, ao referir-se ao desastre: “Foi uma 

devastação. Quase duas dezenas de cidades destruídas. Famílias dizimadas. Centenas de 

desaparecidos. Várias mortes. Um cenário de terra arrasada”. 

Quanto ao sistema da distância social, a imagem apresenta a mulher e a menina de 

longe, mostrando-as de corpo inteiro. Desse modo, a relação virtual criada entre as 

participantes e o leitor é de impessoalidade, como se elas fossem totalmente estranhas. Na 

distância social máxima, as participantes perdem, de certa forma, sua individualidade, e 

passam a serem tomadas quase que como “tipos”, como tendo um caráter genérico. No caso 

da imagem de I-6, ao invés da mulher e da menina serem consideradas como indivíduos 

isolados que perderam tudo na enchente e ficaram abandonados, são vistas como 

representando milhares de nordestinos que passaram pela mesma dor que elas. 

Analisando, agora, a perspectiva utilizada na produção da fotografia, notamos o uso 

do ângulo horizontal oblíquo e do ângulo vertical ligeiramente alto. Em primeiro lugar, o 

emprego do ângulo oblíquo codifica uma relação de alheamento entre os participantes 

representados e participantes interativos. Desse modo, a imagem transmite o sentido de que o 

mundo representado nela, ou seja, o desastre provocado pela enchente, a dor dos nordestinos 

pela perda de suas casas e provavelmente de entes queridos, a sensação de abandono por parte 

do Estado etc., não pertence ao mundo dos leitores, os quais são preponderantemente da 

classe média e vivem nos grandes centros, distantes dos locais afetados pelas inundações.  

Tal ideia pode ser encontrada também no texto verbal, por exemplo, na utilização, do 

pronome demonstrativo esses, que é utilizado quando o referente está afastado do emissor e, 

portanto, indica alheamento, ao referir-se aos habitantes afligidos pela catástrofe: “esses 

nordestinos ficaram à mercê da natureza [...]” (primeira coluna), “esses brasileiros viveram 

seu drama [...]” (segunda coluna), “As cidades castigadas desses brasileiros desamparados” 

(segunda coluna). Além disso, em outro trecho, o texto manifesta explicitamente a condição 

de isolamento em que vivem os habitantes das áreas devastadas em relação aos grandes 

centros brasileiros: “Por estarem localizados nos recônditos do mapa, fora das capitais, esses 

brasileiros viveram seu drama como em um Haiti isolado, longe do resto do Brasil pujante 

que cresce à taxa de 9%” (segunda coluna do texto).  

Nesse último excerto, como foi notado, o editorialista compara o drama dos 

nordestinos com o drama sofrido anteriormente pelos haitianos, atingidos por um terremoto. 

Esse mesmo episódio foi tema dos editoriais publicados na última semana de janeiro pela 

própria Istoé e também pelas revistas Veja e Época. Esses editoriais foram analisados aqui nas 

seções 3.4.1, 3.3.1 e 3.2.1, respectivamente, onde foi observado que as imagens que compõem 
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esses textos mostram cada qual uma parte distinta da realidade que foi vivenciada no Haiti, 

tendo em comum a utilização do ângulo horizontal oblíquo na representação dessas seções da 

realidade (ver Figura 3.12). Assim, do mesmo modo que o texto comparou verbalmente os 

dramas nordestino e haitiano, evidencia-se também uma semelhança na representação visual 

dessas duas tragédias, ambas apresentadas como alheias e afastadas da realidade dos leitores.  

 

 

 

Fonte: Istoé, 27 de janeiro de 2010                                 Fonte: Veja, 27 de janeiro de 2010 

 

Fonte: Época, 25 de janeiro de 2010 

Figura 3.12. Imagens dos editoriais I-1, V-1 e E-1, respectivamente. 

 

 

No entanto, é necessário reiterar que há uma diferença importante entre as 

representações da realidade nordestina e haitiana nas imagens dos editoriais analisados: como 

foi visto nas seções supracitadas, os editoriais que tratam do terremoto do Haiti representam 

visualmente o país, seu povo e o drama por ele sofrido em segundo plano, como informação 

secundária, dando mais destaque à ação dos estrangeiros que interferiram, beneficamente ou 

não, nessa crise; já no caso do editorial I-6, em análise, os nordestinos são postos em 

evidência, como participantes protagonistas da imagem. Essa diferença talvez se deva à maior 
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aproximação das vítimas nordestinas, afinal, apesar de estarem longe dos grandes centros 

brasileiros, eles ainda fazem parte do mesmo país que os leitores e, portanto, seu drama 

merece maior atenção.   

Focando, agora, no eixo vertical da perspectiva utilizada na imagem de I-6, 

percebemos que ela foi captada de um ângulo ligeiramente alto, ou seja, de cima para baixo, o 

que confere aos participantes interativos certo grau de poder em relação aos participantes 

representados. Esse poder atribuído ao leitor pode ser interpretado como sendo o privilégio de 

estar afastado das áreas atingidas pelas ondas, e poder observar de uma distância segura o 

drama daquela mulher e daquela menina. Além disso, essa relação virtual de domínio pode ser 

também entendida como uma metáfora da própria superioridade aquisitiva do leitor em 

relação às participantes representadas, já que, como já foi discutido, o público de Istoé parece 

ser formado, em sua maioria, por pessoas da classe média, enquanto as duas personagens da 

imagem e os demais habitantes das localidades devastadas fazem parte, como o próprio texto 

indica, da “camada mais necessitada” da população brasileira (primeira coluna). 

 

 

3.4.2.3. Sentidos composicionais em I-6 

 

Analisando, primeiramente, a composição no interior da imagem de I-6 (Figura 

3.11b), notamos que a imagem segue a estrutura Centro-Margens, na qual os participantes 

protagonistas, ou seja, a mulher, a menina e o guarda-chuva, assumem a posição Central, 

como informação principal da mensagem visual. Enquanto isso, os participantes que 

compõem a Circunstância Locativa, ou seja, o entulho, o lixo e a lama, ocupam a Margem da 

imagem, ganhando, assim, status de informação secundária. Percebe-se também que são os 

participantes do Centro recebem maior saliência. Desse modo, o produtor da imagem deseja 

dar mais evidência e despertar a sensibilidade do leitor para o sofrimento e o abandono das 

vítimas da enchente, deixando em segundo plano as perdas materiais consequentes da 

catástrofe. 
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Figura 3.11b. Estrutura Centro-Margens na imagem de I-6 

 

 

Percebemos ainda que não há entre as participantes mulher e menina e os detritos ao 

seu redor qualquer estratégia de estruturação forte que separe as duas partes, o que faz com 

que o observador da imagem tenha um pouco de dificuldade em determinar onde termina o 

entulho e começam essas participantes. Sendo assim, é possível interpretar que o produtor da 

imagem procurou mostrar, metaforicamente, uma identidade grupal entre essas duas partes, de 

modo a significar, talvez, que as vítimas foram esquecidas e abandonadas como se, para o 

Estado elas tivessem o mesmo valor que aquela pilha de detritos. Isso é o que também indica 

o texto verbal ao dizer que “Com poucos recursos materiais e quase nenhuma importância 

política para inquietar governantes, esses nordestinos ficaram à mercê da natureza (...)” 

(primeira coluna). 

Passando para o segundo nível de análise da metafunção composicional, ou seja, o 

que leva em conta o arranjo visual do editorial como um todo, notamos que, assim como 

ocorre nos demais editoriais analisados, a imagem de I-6 é o elemento mais saliente e, 

portanto, o primeiro a ser lido e o que pode ser o maior responsável por despertar o interesse 

do leitor quanto ao conteúdo do editorial. Ainda em relação à saliência, o segundo elemento 

de maior destaque é o título, por seu tamanho maior que os demais elementos verbais e por ter 

estilo negritado. O título também pode determinar a decisão do leitor em continuar o 

processamento do editorial ou virar a página, motivo pelo qual ele deve ser bem chamativo 

visualmente. 

Centro 

Margem 

Margem 

Margem 
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Em relação à estruturação, notamos a ausência de estratégias mais fortes, exceto por 

singelos espaços em branco entre os elementos. Desse modo, cria-se um sentido de grupo 

entre os vários elementos do texto, ressaltando, assim, a imbricação semântica entre os vários 

componentes para a conjunção do sentido geral do editorial. Esse sentido de grupo é 

especialmente notável entre a imagem e o texto, pois, como podemos notar, a imagem 

posiciona-se de modo a avançar sobre a primeira coluna textual, como se indicasse ao leitor 

que ambos os elementos precisassem ser lidos em conjunto – como já foi mencionado, a 

imagem de I-6 deixa certas lacunas que são preenchidas pelo texto, como o fato de que as 

participantes retratadas na fotografia são duas vítimas das enchentes que ocorreram na região 

nordeste do Brasil: “Moradores enfrentaram, incrédulos, um tsunami de ondas violentas que 

levaram tudo por onde passaram” (primeira coluna); “esses nordestinos ficaram à mercê da 

natureza, perplexos diante da varredura de suas vidas” (primeira coluna). 

 

 

 

 

Figura 3.11c. Valores informativos no layout de I-1 
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Analisando o valor informativo atribuído aos elementos por sua localização nas 

zonas do editorial, verificamos que os componentes de I-6 distribuem-se predominantemente 

da direita para a esquerda, formando assim uma estrutura Dado-Novo, como pode ser visto na 

Figura 3.11c. A imagem, que se localiza na extremidade esquerda do editorial, recebe valor 

informativo de Dado, sendo ela, pois, o ponto de partida da mensagem, a base em que se 

apoia o texto verbal, que por sua vez aparece como informação Nova, para a exposição de 

suas ideias. Isso quer dizer que, com o fim de fazer o leitor aceitar o argumento de que os 

nordestinos foram duplamente afetados pela força das enchentes, mas, principalmente, pela 

incompetência e negligência das autoridades governistas diante da catástrofe, o texto 

pressupõe que o leitor já tenha lido a imagem e se sensibilizado com a dor, a fragilidade e o 

abandono da mulher e da menina em meio aos escombros do lugar em que viviam. 

O título, em seu turno, ocupa a zona superior do editorial, ganhando, assim status de 

informação Ideal, o que se deve a seu caráter de expor em poucas palavras a essência da 

mensagem transmitida pelo editorial, antecipando ao leitor o conteúdo do texto. Já os 

elementos de identificação autoral encontram-se, mais uma vez, na extremidade direita do 

layout, o que parece estar ligado ao fato de que eles representam aspectos inovadores ao 

gênero editorial, que em sua forma padrão não recebe qualquer tipo de assinatura. 

 

 

3.4.2.4. Síntese da análise de I-6 

 

Representacionalmente, a imagem de I-6 retrata duas vítimas das enchentes corridas 

no Nordeste (informação complementada pelo texto), as quais são mostradas em meio a 

escombros, lama e lixo deixados pela catástrofe. Tais participantes, uma mulher e uma 

menina, são retratadas como frágeis e com o aspecto bastante triste e cansado, além do fato de 

terem como único abrigo um simples guarda-chuva. Assim, a imagem transmite a dor, o 

sofrimento e o abandono dessas personagens totalmente vulneráveis à ação da natureza e à 

negligência débil do Estado.  

Em relação aos sentidos interativos, a imagem de I-6 articula os sistemas da 

modalidade e do contato para transmitir um grau alto de verdade e realismo e para ofertar os 

participantes, sua dor e sua realidade devastada, como itens informativos à disposição do 

olhar sensibilizado do leitor, dando assim um tom objetivo à mensagem visual. Além disso, o 

modo como a imagem capta os participantes de uma distância longa cria uma relação virtual 

de impessoalidade entre eles e o leitor, além de lhes conferir um caráter genérico, indicando, 
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assim, que eles representam outros milhares de nordestinos que passaram pelo mesmo drama. 

Quanto à perspectiva, a imagem utiliza o ângulo horizontal oblíquo, codificando que a 

realidade representada nela não pertence à dos leitores, os quais, em sua maioria, fazem parte 

da classe média e habitam os centros urbanos, longe das localidades afetadas pelas enchentes. 

Por sua vez, o ângulo vertical empregado é o alto, que tem o potencial de significar que o 

leitor tem poder sobre os participantes representados, por pertencer a uma classe superior e 

por poder acompanhar o drama das vítimas de uma distância segura. 

Do ponto de vista da composição, no interior da imagem as participantes mulher e 

menina recebem maior saliência e os sentidos transmitidos por elas, ou seja, sofrimento e 

desamparo, são colocados como informação Central da mensagem, deixando, em segundo 

plano as perdas materiais representadas pelo entulho que ocupa as Margens da imagem. Além 

disso, a falta de estratégias de estruturação entre as participantes protagonistas e os destroços 

em sua volta parecem dizer que, para as autoridades que deixaram essas pessoas desassistidas, 

elas têm o mesmo valor que aqueles detritos. No nível de análise da página, a imagem, que 

possui maior saliência, ocupa a zona esquerda da composição, ganhando assim status de 

Novo, enquanto o texto verbal, preponderantemente à direita, tem valor de informação Nova; 

isso se deve ao fato de que o texto, para defender seu ponto de vista de que o Estado, por seu 

desmazelo falho, tem tanta responsabilidade pelo drama dos moradores afligidos quanto a 

própria natureza, apoia-se no poder de sensibilização que a imagem tem sobre leitor ao 

retratar a dor e o abandono sofrido pelas vítimas da catástrofe nordestina. 

 

 

3.5. SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Em linhas gerais, os editoriais da Época, da Veja e da Istoé se mostraram muito 

informativos visualmente, com a presença de treze recursos diferentes compondo, de modos 

distintos, os perfis multimodais dos editoriais de cada um dos suportes, quais sejam: imagem, 

legenda, cores, fontes tipográficas variadas, título, letra capitular, marcação do parágrafo, 

distribuição do texto em duas colunas, estratégias de estruturação dentro do texto, assinatura 

manuscrita digitalizada, assinatura impressa, identificação funcional e margem. Esses 

elementos produzem significados que preenchem as metafunções representacional, interativa 

e composicional, sendo, pois, decisivos na elaboração do sentido total dos textos analisados. 

A investigação revelou também a simbiose aparentemente perfeita entre os itens linguísticos e 

não-linguísticos da composição, pois recursos multimodais interagem entre si e com o texto 
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verbal produzindo, a partir dessa integração, uma significação social que concretiza o editorial 

como prática social. 

Realizar uma análise como a efetivada neste trabalho nos proporcionou refletir sobre 

a presença cada vez mais prevalecente de elementos visuais para compor os significados dos 

textos que circulam socialmente. Nesses artefatos comunicativos, o peso da imagem na 

divulgação de informações tem tornado-se cada vez mais determinante. Esta pesquisa trouxe 

para o centro da discussão a presença da multimodalidade no gênero editorial, uma vez que 

este gênero, pertencente ao jornalismo opinativo, é um dos mais importantes na expressão de 

pontos de vista na sociedade atual. O uso de signos não-linguísticos atrelados ao texto escrito 

torna esse gênero, a nosso ver, mais informativo e atraente, além de fazer com que o processo 

de leitura se transforme em uma atividade cognitiva mais complexa e desafiadora para o 

leitor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Combinar imagem e palavra tornou-se um ato cada vez mais corriqueiro nas práticas 

comunicativas contemporâneas. Acompanhamos nas últimas décadas uma efusão de gêneros 

multimodais escritos tomando corpo em todo tipo de suporte: nos jornais, nas revistas, na 

internet, na televisão, nos livros didáticos, nas obras literárias, nos outdoors, nos panfletos etc. 

Em todos esses textos, notamos combinações atraentes, complexas e algumas vezes 

audaciosas envolvendo escrita, fotografia, desenho, tipografia, gráfico, infográfico, tabela, 

iconografia, dentre outros modos semióticos variados. 

Inquietados por esse fenômeno, lançamo-nos a estudar a multimodalidade no 

editorial de revista, gênero do domínio jornalístico voltado para a expressão da opinião 

institucional e que tem, portanto, um forte caráter persuasivo. Nossa pretensão foi observar de 

que forma as escolhas comunicativas nos vários modos semióticos, em especial no modo 

visual, operam no sentido de preencher o propósito comunicativo do editorial, ou seja, o de 

fazer com que o leitor acolha a tese defendida pelo editorialista e, consequentemente, pela 

própria revista. 

Assim, traçamos como nosso objetivo principal analisar os recursos multimodais 

utilizados em editoriais de revistas de ampla circulação nacional, mais exatamente a Época, a 

Veja e a Istoé, para perceber de que maneira eles ajudam a compor os significados globais 

nesses textos. Para tal, buscamos alcançar os seguintes objetivos específicos: (a) identificar os 

recursos multimodais presentes em editoriais de revistas, procurando compreender como tais 

recursos caracterizam este gênero textual; (b) observar de que modo as imagens presentes 

nesses editoriais preenchem as metafunções representacional, interativa e composicional; (c) 

interpretar os sentidos composicionais transmitidos pelas imagens e pelos outros recursos 

multimodais a partir do modo como eles se organizam para construir os layouts dos editoriais 

analisados; e (d) analisar de que maneira os elementos visuais dialogam com o texto escrito 

para compor os significados sociais totais dos editoriais investigados. 

A análise do corpus mostrou que os suportes investigados, Época, Veja e Istoé, 

constituem para seus respectivos editoriais uma espécie de padronização no uso dos recursos 

multimodais que os compõem. Esses modelos diferem de uma revista para outra e podem ser 

mais rígidos (como na Veja e na Istoé) ou mais plásticos (como na Época). Assim, podemos 

supor que o público desses periódicos acostumam-se a encontrar semanalmente, em cada 

exemplar, o mesmo padrão multimodal para o editorial e pode reconhecer facilmente o gênero 
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assim que olha para a página onde ele está publicado, criando uma expectativa em torno dos 

elementos que vai encontrar em sua composição e podendo, como no caso da Época, ser 

surpreendido com a variação no uso de alguns deles. 

Nos editoriais da Época, foram encontrados treze recursos multimodais diferentes, o 

que os torna os mais ricos visualmente do corpus. Os referidos recursos são: imagem, 

legenda, cores, fontes tipográficas variadas, título, letra capitular, marcação do parágrafo, 

distribuição do texto em duas colunas, estratégia de estruturação dentro do texto, assinatura 

manuscrita digitalizada, assinatura impressa, identificação funcional e margem. Como foi 

mencionado, os editoriais dessa revista apresentam algumas variações quanto à presença 

desses recursos, as quais podem ser motivadas por fatores como estilo do editorialista, 

conteúdo do editorial, restrições de espaço no layout, dentre outros possíveis. Mesmo com 

essas variantes, pode-se perceber um padrão multimodal no editorial da Época, abarcando 

elementos que se mostraram fixos na composição de todos os exemplares analisados, são eles: 

fontes tipográficas variadas, título, letra capitular, marcação do parágrafo, distribuição do 

texto em duas colunas, margem, assinatura impressa e identificação funcional.  

Os editoriais da revista Veja revelaram nove recursos multimodais em suas 

configurações, que são: imagem, legenda, cores, fontes tipográficas variadas, título, letra 

capitular, marcação do parágrafo, distribuição do texto em duas colunas e margem. Esses 

textos, ao contrário dos exemplares da Época, apresentaram um padrão multimodal bastante 

fixo, uma vez que todos os recursos supracitados tiveram ocorrência em cem por cento 

(100%) dos editoriais de Veja, o que possivelmente revele a preocupação dessa revista em 

facilitar o reconhecimento e o processamento desse gênero por parte dos leitores. Outro fator 

importante em relação aos editoriais desse suporte é a ausência de elementos de identificação 

autoral, ou seja, de qualquer forma de assinatura (impressa ou manuscrita digitalizada) ou de 

identificação funcional do editorialista. Essa característica aproxima os editoriais da Veja à 

forma padrão do gênero, que é mais típica dos jornais. A ausência de elementos de 

identificação autoral confere ao um caráter coletivo e institucional, reforçando a ideia de que 

as opiniões expressas nele são de todas as pessoas que compõem a instituição Veja. 

Por sua vez, a análise dos editoriais da Istoé constatou a presença de sete recursos 

multimodais distintos, a saber: imagens, cores, fontes tipográficas variadas, título, marcação 

do parágrafo, distribuição do texto em duas colunas, assinatura impressa/identificação 

funcional. Percebeu-se, a semelhança dos exemplares da Veja, uma homogeneidade quanto à 

utilização desses recursos por parte dos editoriais da Istoé, o que pode, igualmente, indicar a 

pretensão dessa revista em padronizar seus editoriais, a fim de, assim como a Veja, garantir 
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reconhecimento automático desse gênero pelos consumidores. Um aspecto interessante em 

relação aos editoriais da Istoé é a ausência de legenda, o que, como foi frisado, traz, 

aparentemente, mais independência semântica ao recurso imagem, pois esse recurso não vem 

acompanhado de nenhum elemento linguístico com a função exclusiva de explicar-lhe ou 

completar-lhe o significado. 

A análise também mostrou que, apesar de seguirem modelos distintos, os editoriais 

dos diferentes suportes pesquisados apresentam muitos recursos multimodais comuns entre si 

o que pode evidenciar a existência de um padrão multimodal global do gênero editorial de 

revista. Em tal configuração, a imagem destaca-se como um elemento fortemente recorrente, 

o que nos leva a reconhecer o seu papel cada vez mais participativo e fundamental na 

comunicação, principalmente, em se tratando de veículos como a revista. Tal fato também nos 

conduz a apontar a presença da imagem como um dos fatores de distinção mais evidentes 

entre o editorial de revista e o editorial de jornal (Cf. SOUZA et al, 2008). 

Um exame mais profundo das imagens que compõem os editoriais da Época, da Veja 

e da Istoé nos fez ver que esses elementos produzem significados representacionais, 

interativos e composicionais relevantes para o entendimento total dos textos. O modo como a 

imagem representa determinado fato da realidade; o modo como ela cria uma relação virtual 

de credibilidade, contato, distância social, envolvimento e poder para com o leitor; e o modo 

como ela arranja seus participantes, dando destaque a uns e ocultando outros, agrupando-os 

ou individualizando-os e atribuindo-lhes determinados valores de informação por sua 

localização, tudo isso cria sentidos que perpetuam discursos histórica e socialmente marcados 

e cooperam na defesa dos pontos de vista do editorialista.  

Além disso, no nível do layout dos editoriais investigados, foi possível observar 

também a produção de significados composicionais a partir do modo como os recursos 

multimodais e o texto estão arranjados. Vimos que o uso de espaços em branco discretos entre 

os elementos, a presença de margens, e o modo como, em alguns casos, a imagem adentra o 

espaço do texto, produzem a ideia de grupo e cooperação semântica. Também notamos que o 

modo como a imagem, por suas cores e tamanho e, em segundo lugar, o título, pelo tamanho, 

e estilo das letras, sobressaem-se sobre os demais elementos dando-lhes maior relevância 

semântica e influenciando o fluxo de processamento dos editoriais pelos leitores. Além disso, 

percebemos que os elementos que compõem o editorial recebem certos status de informação 

dependendo da maneira como eles se dispõem ao longo do layout, podendo criar, assim, 

estruturas tais como Dado-Novo, Ideal-Real, Centro-Margens.  
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Em nossas análises, também foi demonstrado que os sentidos estabelecidos pelos 

elementos visuais dos editoriais investigados estabelecem uma relação dialógica com os 

sentidos transmitidos pelo texto verbal. Elementos linguísticos e não-linguísticos trabalham 

em conjunto para formar uma significação social global. Isso torna o processamento desses 

artefatos textuais uma atividade mais complexa e desafiadora, pois exige do leitor a 

perspicácia de integrar imagem e palavra no processamento do texto. 

Desse modo, evidenciou-se a relevância e o poder da imagem e dos outros recursos 

multimodais para o alcance do propósito comunicativo dos editoriais investigados e para a 

materialização de discursos sócio-historicamente marcados. Através dos significados 

representacionais, interativos e composicionais atrelados às imagens e aos outros elementos 

visuais, frutos das escolhas comunicativas dos editorialistas na confecção de seus textos, esses 

discursos, também presentes nos elementos linguísticos, são reforçados a fim de tornar mais 

efetivo o trabalho de convencimento do leitor. Essas considerações ratificam as teses 

apresentadas nos capítulos anteriores: de que os elementos multimodais são decisivos na 

construção do sentido global dos textos; e de que uma leitura verdadeiramente satisfatória e 

crítica dessas mensagens não deve prescindir do processamento destes elementos. 
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E6 – Época, 28 de junho de 2010 
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V2 – Veja, 24 de fevereiro de 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



184 
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V6 – Veja, 30 de junho de 2010 
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I5 – Istoé, 26 de maio de 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

I6 – Istoé, 30 de junho de 2010-09-08 

 

 
 


