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RESUMO 

 

Tendo em vista que os gêneros textuais são discursos concretos que desempenham ações 

específicas mediante as práticas sociais, bem como, por serem textos complexos, nos quais a 

multimodalidade opera como característica inerente em sua composição, iremos nesta 

pesquisa, analisar editoriais das revistas femininas UMA e Todateen no intuito de 

compreender como a tipografia, enquanto recurso multimodal visualmente informativo, 

participa da sua composição significativa do ponto de vista funcional e comunicativo, levando 

em consideração os demais elementos semióticos e linguísticos que também contribuem para 

a construção de sentidos em tais gêneros. Para desenvolver nossas análises e investigações, 

nos pautamos nas teorias sócio-interacionistas de Bakhtin (2003), Marcuschi (2006; 2008) e 

outros teóricos de linhagens semelhantes a respeito das características e funcionalidades dos 

gêneros enquanto textos acionais complexos; e, nas definições do editorial como gênero 

opinativo do domínio jornalístico, destacando suas particularidades, conforme as sugestões de 

Marques de Melo (2003) e Souza (2006), dentre outros. Nos pautamos, também, nos 

pressupostos de Kress e van Leeuwen (2006) e sucessores sobre a multimodalidade discursiva 

e suas funções específicas na composição e significação textual, e, de modo particular nas 

categoriais distintivas da tipografia sugeridas por van Leeuwen (2006) as quais sugerem 

significados metafóricos. Além disso, amparando metodologicamente nossas análises, 

enfocamos ainda, de modo geral, a significação discursiva (FAIRCLOUGH, 2001) nos 

gêneros, o que aponta para construções de sentidos específicos nos discursos, já que as 

diferentes formas de linguagens provem significados multifuncionais tendo em vista a 

plurissignificação que sugerem. Diante da concreticidade e funcionalidade social dos 

editoriais enquanto textos que cumprem propósitos comunicacionais específicos, situamos 

nossas análises em meios aos estudos críticos do discurso a partir das propostas da Análise de 

Discurso Crítica (ADC) e da Multimodalidade Discursiva (MD). Por isso, utilizamos uma 

abordagem qualitativa e os princípios do método dedutivo, haja vista se tratar de 

investigações em textos sociais que significam em meio a práticas específicas, seguindo 

verdades universais para entender particularidades determinadas. Por meio das investigações 

realizadas (re)afirmamos a multifuncionalidade dos gêneros em questão, nos quais os recursos 

tipográficos diferenciados, bem como os demais elementos semióticos e linguísticos provem 

significações visuais altamente coerentes seguindo os princípios funcionais de tais elementos 

em meio aos propósitos interacionais e comunicativos gerenciados. Dessa forma, as diferentes 

tipografias e os demais elementos multimodais que compõem funcionalmente os gêneros, são 

recursos significativos essenciais para leituras compreensivas, coerentes e críticas, haja vista 

as possibilidades discursivas que exercem nas situações sócio-comunicativas concretas.  

 

Palavras-chave: gênero textual; gênero editorial; multimodalidade discursiva; tipografia; 

significação discursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Given that the genres are speeches that play specific actions by specific social practices, and 

because they are complex texts, in which multimodality operates as an inherent characteristic 

in its composition, this research will analyze editorials of women's magazines UMA and  

Todateen in order to understand how the typography, as a multimodal resource visually 

informative, takes part of its significant  composition from the function and communication 

points of view, taking into account other semiotic and linguistic elements that also contribute 

to the construction of meaning in these genres. To develop our analysis and investigations, 

graded in socio-interactionist theories of Bakhtin (2003), Marcuschi (2006, 2008) and others 

of similar strains on the characteristics and features of texts as genres larger drives, and, in 

settings opinionated editorial as a genre of the journalistic field, highlighting its merits, as the 

suggestions of Marques de Melo (2003) and Souza (2006), among others. We also got based 

on the assumptions of Kress and van Leeuwen (2006) and successors of the multimodal 

discourse and their specific functions in the composition and textual meaning, and, in 

particular in categorical distinctive typography suggested by van Leeuwen (2006) which 

suggest metaphorical meanings. Moreover, methodologically bolstering our analysis, we 

focused on yet, the discoursive signification of (Fairclough, 2001) in the genres, which points 

to specific directions in the construction of discourses, as the different forms of language 

comes multifunctional meanings in view to the multimeaning that they suggest. Given the 

concreteness of the editorials and social functioning as texts that meet specific communication 

purposes, we place our analysis in media studies from critical discourse of the proposals of 

Critical Discourse Analysis (CDA) and Multimodality Discourse (MD). Therefore, we used a 

qualitative approach and the principles of deductive method, considering the case of 

investigations into social texts that mean in the midst of specific practices, following universal 

truths to understand certain peculiarities. Through these investigations, we (re) affirm the 

multifunctionality of the genres in question, in which different typographic features, as well as 

other elements semiotic and linguistic meanings prove highly coherent visual function 

following the principles of such elements among the purposes interactional and 

communicative managed. Thus, different printers and other elements that compose 

multimodal functionally genders are significant resources essential reading for 

comprehensive, coherent and critical, given the discursive possibilities engaged in socio-

communicative concrete. 

 

Keywords: genre, editorial gender, multimodal discourse, typography, meaningful discourse. 
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Hodiernamente, há uma preocupação entre os pesquisadores da linguagem, em tratar  

os gêneros textuais como uma área fértil de análises e investigações, tendo em vista a 

relevância significativa das diversas semioses que os compõem. Diante dessa preocupação 

inicial constituímos esta pesquisa, haja vista a nítida necessidade de compreender tais eventos 

textuais como complexos e/ou multimodais. 

As diferentes formas de linguagem constituem os distintos gêneros textuais que 

atuam de modos específicos, já que eles tem características específicas de acordo com os 

contextos sócio-histórico e culturais nos quais estão inseridos. Sendo assim, verificar os 

conceitos, características e funcionalidades dos gêneros se constituem como fatos importantes 

para entender a dinâmica social que envolve os textos, sejam eles orais e/ou escritos. 

Existe uma gama de gêneros que circulam atualmente, desempenhando funções 

específicas diante das ações comunicativas e interacionais, tendo em vista que participam 

concretamente das práticas sociais. Optamos pelo gênero editorial por se tratar de um gênero 

opinativo eminentemente multimodal, no qual os recursos visuais e verbais constroem juntos 

a significação e a compreensão dos textos, haja vista suas particularidades descritivas e 

interpretativas. 

Para cumprir seus objetivos funcionais, tal gênero utiliza-se de recursos semióticos 

variados em sua composição, daí a necessidade que apontamos de analisar como os recursos 

multimodais atuam gerenciando sentidos diversos. Para analisar tais recursos, nos 

respaldaremos principalmente nos pressupostos da Gramática do Desing Visual (GDV) de 

Kress e van Leeuwen (2006) que sugerem formas de se compreender o texto multimodal, 

observando os elementos envolvidos em sua composição, assim como a forma como estão 

dispostos estes elementos, quais as funções desempenhadas por eles e quais objetivos 

realizam no todo textual. 

Destacaremos um recurso de modo especial, a tipografia (cf. VAN LEEUWEN, 

2006). Não se trata de observar apenas qual tipo de letra foi utilizada, mas de ver a letra como 

significativa do ponto de vista visual. Juntamente com as imagens, a escrita desempenha papel 
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hegemônico na sociedade atual, e, a tipografia é um recurso visual que permite aos produtores 

e leitores dos textos, criar significados diferentes daqueles obtidos apenas pela decodificação 

das letras, pois as diferentes tipografias falam por si mesmas, ou seja, pela sua própria forma 

visual, e, transmitem significados visuais os quais não podem ser desconsiderados na 

compreensão textual. 

Além dessa análise focalizada na tipografia, analisaremos ainda, outras semioses 

encontradas nos editoriais em questão. A isso, aliamos às concepções da Análise de Discurso 

Crítica (ADC), a qual toma por base os estudos sistêmico-funcionais de Halliday. Assim, 

mostraremos de forma contextualizada, como os significados acional, representacional e 

identificacional participam da composição do editorial assumindo os posicionamentos críticos 

do discurso. 

Levando em consideração os pontos selecionados para realizar a análise dos 

editoriais, buscaremos responder as seguintes questões: (i) como os recursos multimodais 

atuam na composição significativa do gênero? (i) como a tipografia, enquanto recurso visual 

desencadeia sentidos no gênero editorial, tendo em vista sua funcionalidade social? (iii) como 

os significados (acional, representacional e identificacional) se realizam no gênero em virtude 

de sua função comunicativa e social? Tais questionamentos nos influenciaram a continuar 

pesquisas na área da linguística e da Multimodalidade Discursiva no estudo do gênero em 

questão. 

A fim de discutir tais questionamentos, discutiremos noções de gênero de uma forma 

geral para conceituar o editorial de acordo com suas funções e objetivos específicos; 

apresentaremos algumas considerações acerca da Análise de Discurso Crítica (ADC) situando 

os significados propostos por Fairclough (2001) para compreender os discursos como práticas 

sociais. Em seguida, abordaremos a Multimodalidade Discursiva (MD) como um componente 

intrínseco dos gêneros; e, situaremos a tipografia enquanto recurso multimodal.  

Diante de tais discussões e questionamentos, temos como objetivo geral nesta 

pesquisa, investigar como a Multimodalidade Discursiva, de modo especial por meio dos 

recursos tipográficos, participa da significação do gênero editorial, levando em consideração 

as propostas multifuncionais da Análise de Discurso Crítica. 

Partindo desse objetivo geral, pretendemos alcançar os seguintes objetivos 

específicos: (i) analisar os recursos multimodais que atuam na construção significativa do 

gênero editorial; (ii) compreender como a tipografia, enquanto recurso multimodal, 

desencadeia sentidos em tal gênero, levando em consideração sua funcionalidade social; (iii) 
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entender como os significados (acional, representacional e identificacional) propostos pela 

ADC são constituídos pelo editorial em virtude de sua função comunicativa e social. 

Assim, faremos interpretações e descrições acerca dos editoriais selecionados com o 

intuito de confirmar a importância significativa das diferentes semioses que colaboram para a 

composição de sentidos nos textos selecionados. 

Estudar o gênero como entidade multimodal, se justifica inicialmente, pela nossa 

vivência cotidiana no meio social, interativo e comunicacional, das mais diferentes 

manifestações linguísticas e semióticas interligadas umas às outras quando fazemos uso dos 

gêneros textuais, orais ou escritos, para realizar ações no meio em que estamos inseridos; e, 

posteriormente, devido às novas e variadas formas de letramento que exigem novas formas de 

leitura, nas quais visualidade e informação verbal constroem juntas os significados dos textos 

que circulam socialmente. Assim, trata-se de uma necessidade eminentemente textual, como 

acrescenta Maroun (2007, p. 79): 

 

De acordo com a perspectiva multimodal, não é possível ler textos de 

maneira eficiente considerando apenas a linguagem escrita, pois esta 

consiste apenas em um elemento representativo que coexiste com uma série 

de outros, como a diagramação da página (layout), o formato e a cor (ou 

cores) das letras, o uso de imagens e todo tipo de informação advinda de 

quaisquer modos semióticos que estão presentes no texto. 

 

Em meio a uma sociedade que oferece e requer várias práticas de letramento é 

impossível se deter apenas à linguagem verbal, torna-se necessário discutir o visual, entender 

os aspectos visuais de determinado texto como traços constitutivos de significados. Dessa 

forma, a tipografia, enquanto recurso visual, não pode ser deixada de lado quando analisamos 

gêneros, haja vista sua significação e funcionalidade para a compreensão global dos mesmos. 

Enquanto pesquisadores da língua, devemos encarar a linguagem a partir de sua 

inserção no contexto social que atua na construção dos textos, assumindo que diferentes 

manifestações semióticas entrecruzam-se na construção de sentidos dos diversos gêneros 

textuais que circulam no meio social de modo a revelar a multimodalidade discursiva como 

um aspecto constitutivo na composição textual. 

Partindo desses pressupostos, ancoramos nosso interesse em dar continuidade a 

pesquisas já realizadas na área de gêneros e da Multimodalidade Discursiva, apresentando um 

estudo inovador com relação ao gênero editorial. Tal gênero se constituiu como fonte de 

estudos em outras pesquisas, como Souza (2006) que também utiliza princípios teóricos da 
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LSF e da MD. Entretanto, daremos novas contribuições no campo das pesquisas linguísticas e 

multimodais a partir do que pretendemos enfocar em nossas análises, a tipografia. 

O nosso interesse pelos estudos da multimodalidade também se justifica diante da 

nossa inserção enquanto bolsista PIBIC/UERN no projeto de pesquisa “Livro didático e 

letramento: uma análise dos gêneros discursivos em sala de aula”, na graduação em letras, no 

ano de 2007, coordenado pela professora Maria Eliete de Queiroz no qual pesquisamos os 

aspectos multimodais como influenciadores na construção de sentidos dos gêneros que são 

utilizados nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. A partir dessa 

experiência, bem como a construção da monografia de final de curso na qual investigamos 

como a multimodalidade atua na produção e compreensão do gênero propaganda da revista 

“Capricho”, intitulada “A multimodalidade em propagandas da revista Capricho” (AQUINO, 

2009), despertamos o nosso interesse para enveredar no caminho dos estudos sobre a 

linguagem, mais especificamente, dos estudos dos gêneros textuais enquanto textos funcionais 

concretos. Além disso, o interesse por esta linha de estudos advém ainda, da participação 

como voluntária no projeto de pesquisa “Opinião virtual: a multimodalidade em editorias 

online”, coordenado pela professora Medianeira Souza, vinculada, na época, ao Departamento 

de Letras – CAMEAM/UERN e ao Departamento de Pesquisa – PROPEG/UERN. 

Com base em tais afirmações, e também pela adequação do nosso projeto à linha de 

pesquisa do mestrado em Letras da UERN, optamos por analisar o gênero editorial 

explorando como a multimodalidade participa da composição de tal gênero, especialmente, 

como a tipografia, enquanto recurso visual proporciona sentidos na sua compreensão, e, ainda 

como os significados propostos pela ADC, colaboram, de forma geral, para a compreensão do 

referido gênero. 

Tendo em vista se tratar de uma área multidisciplinar, os gêneros, compreendidos em 

uma perspectiva sócio-interacional, são dinâmicos, flexíveis, heterogêneos e eminentemente 

multimodais já que em sua composição diferentes manifestações linguísticas e semióticas se 

agrupam com o propósito de construir sentidos. 

As diferentes formas de linguagem impregnam os distintos gêneros textuais que 

atuam de modos específicos, já que eles têm características determinadas com base nos 

contextos situacionais nos quais se fazem presentes. De acordo com Marcuschi (2006), os 

gêneros, além de serem dinâmicos e flexíveis, circulam em todo o meio social variando 

conforme os níveis de letramento, e, obedecendo às variações linguísticas dos diferentes 

grupos sociais. 
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Seguindo a linha de raciocínio de Marcuschi (2006), podemos dizer que os textos se 

atualizam nos gêneros textuais, os quais merecem destaque e evidência particular. Sendo 

assim, verificar os conceitos, características e funcionalidades dos gêneros se constitui como 

um fato importante para compreender a dinâmica social que envolve os textos, sejam eles 

orais e/ou escritos. 

Partindo dessas proposições, propomos nesta pesquisa, analisar editoriais de dois 

suportes diferentes, as revistas femininas UMA e Todateen, coletados no ano de 2003, os 

quais fizeram parte da pesquisa de doutoramento de SOUZA (2006). A escolha do nosso 

corpus foi baseada na seleção de editoriais que apresentassem uma maior informatividade 

visual, ou seja, aqueles que oferecessem uma maior variedade de semioses significativas do 

ponto de vista visual, já que nos propomos a analisar os recursos multimodais e tipográficos 

de tal gênero. Consideramos ainda, a sua funcionalidade social em meio ao público leitor por 

meio dos discursos envolvidos mediante uma abordagem multifuncional e crítica. Além disso, 

é válido ressaltar que optamos por um corpus já coletado e analisado em pesquisa anterior no 

intuito de apresentar novas contribuições com relação aos aspectos tipográficos enquanto 

significativos do ponto de vista visual. 

O editorial, assim como todos os gêneros textuais, é multimodal. Dentre seus 

aspectos multimodais, pretendemos analisar a tipografia enquanto tal. Apesar de nos determos 

aos recursos tipográficos, não iremos desconsiderar os demais modos semióticos que 

compõem sentidos para a significação do gênero em evidência. 

De acordo com Borges (2005), baseada nos postulados de Gruszynski, Hurlburt e 

Merson, a tipografia é um dos principais elementos do design da página, pois trabalha tanto a 

questão estética, a partir de sua linguagem visual, como a informação dada por essa 

linguagem. Além disso, as fontes (tipos de letras) expressam ideias, emoções e informações, 

assim como qualquer figura. Para a autora, outro fator importante expresso pelos tipos de 

letras e pela disposição dos elementos na página diz respeito aos graus de visibilidade, 

legibilidade e leiturabilidade dos textos. 

Os aspectos multimodais aparecem na composição textual para enriquecer o texto 

verbal e junto com ele gerenciar sentidos mais pertinentes e chamativos dentro dos gêneros. 

Isso permite um enriquecimento dos mesmos, que além de contarem com imagens verbais, 

passam a deslocar posicionamentos relacionados às linguagens não verbais que circulam e 

moldam, juntamente com a linguagem verbal, as compreensões e interpretações por parte dos 

produtores e dos leitores. 
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Para respaldar a análise dos recursos tipográficos presentes nos editorias 

selecionados, utilizaremos as propostas significacionais da Análise de Discurso Crítica (cf. 

FAIRCLOUGH, 2001), tomadas a partir dos estudos metafuncionais de Kress e van Leeuwen 

(2006), tendo em vista que os gêneros devem ser analisados mediante os significados 

acionais, representacionais e identificacionais. Isso se justifica, porque os “discursos 

(significados representacionais) são concretizados em gêneros (significados acionais) e 

inculcados em estilos (significados identificacionais), e ações e identidades (incluindo gêneros 

e estilos) são representadas em discursos” (RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 89). 

Diante dos objetivos que nos propomos atingir com este trabalho, acreditamos, 

enquanto pesquisadores da língua, que devemos encarar a linguagem a partir de sua inserção 

no contexto social que atua na construção dos textos, assumindo que diferentes formas de 

linguagem entrecruzam-se na construção de sentidos dos diversos gêneros que circulam no 

meio social, de modo a revelar a multimodalidade como um aspecto da construção textual. 

Além do mais, como afirma Marcuschi (2008) o estudo dos gêneros está se tornando cada vez 

mais uma área multidisciplinar. Sendo assim, engloba uma visão discursiva da sociedade, 

tentando responder questões funcionais, estruturais e culturais da língua de forma 

generalizada, sem deixar de fora as várias manifestações linguísticas e semióticas que 

trabalham em conjunto para dar sentidos aos mais variados gêneros. 

Acreditamos que é relevante evidenciar a multimodalidade como critério principal de 

análise, já que julgamos importante compreender como se dá a atuação das diversas 

manifestações linguísticas e semióticas no contexto de produção dos textos. Isso, porque 

acreditamos ser relevante entender a forma como os editoriais são estruturados para cumprir 

suas funções específicas em meio ao público-leitor, pois são opinativos por excelência e 

assumem posturas argumentativas sobre determinados pontos de vistas que influenciam os 

leitores a tomarem certas posturas e posicionamentos. 

A nossa pesquisa está organizada em três capítulos nos quais apresentamos 

abordagens teóricas e metodológicas e análises dos editoriais selecionados, com descrições e 

interpretações imprescindíveis para compreender os fenômenos textuais que estruturam 

nossas atividades sociais de interação e comunicação. 

No primeiro capítulo, apresentamos alguns conceitos e noções acerca dos gêneros 

textuais tomando por base os pressupostos iniciais de Bakhtin (2003), bem como as 

discussões posteriores de Brandão (2001); Marcuschi (2006, 2008); Miller (2009); dentre 

outros, para situar os gêneros como textos concretos e funcionais que moldam nossas ações 

em meio as práticas sociais. Em seguida, situamos o editorial, o qual se constitui como nosso 
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corpus para análise, dentro dos estudos interacionais e comunicacionais que definem tal 

gênero como opinativo e funcional com características específicas. Abordamos ainda, alguns 

conceitos ligados a ADC, tendo em vista os significados que estruturam os discursos; e, por 

último, apresentamos a Multimodalidade Discursiva como componente indispensável à 

construção, compreensão e significação dos gêneros. 

No segundo capítulo, enfocamos a tipografia e a multimodalidade discursiva. 

Primeiramente, fazemos colocações acerca dos sistemas de escrita como ambientes híbridos, 

destacando a tipografia como recurso visual que dá a escrita possibilidades significativas que 

vão além da decodificação de letras. Em seguida, mostramos a multimodalidade partindo dos 

princípios da Gramática do Design Visual (GVD) proposta por Kress e van Leeuwen (2006), 

a qual oferece possibilidades analíticas para compreender as imagens como componentes 

significativos que participam do sentido geral dos textos. Para finalizar, abordamos os 

princípios da tipografia seguindo os pressupostos de van Leeuwen (2006), a partir das 

características distintivas que as fontes assumem para gerenciar sentidos. 

No terceiro capítulo, o qual é composto pela análise dos editoriais selecionados, 

apresentamos, inicialmente, as bases metodológicas que qualificam e ancoram nossa pesquisa. 

Em seguida, especificamos as categoriais que serão analisadas em meio aos posicionamentos 

teóricos que sugerimos nos capítulos anteriores. Ainda neste capítulo, apresentamos 

discussões e interpretações dos elementos multimodais que compõem o gênero editorial por 

meio dos textos selecionados, dando destaque aos recursos tipográficos e aos demais 

elementos multimodais que constituem nosso objeto de estudos e investigações. Com isso, 

tentaremos mostrar como os diferentes tipos de fontes, as cores variadas, os formatos das 

letras e suas disposições no suporte material, além dos demais recursos tipográficos e 

multimodais observados, constroem significados no gênero em evidência, possibilitando uma 

leitura visual atrelada à leitura verbal na composição de sentidos textuais. 

Em meio ao exposto, acreditamos que esta pesquisa será de grande relevância, pois 

na sociedade contemporânea nos deparamos com uma infinidade de semioses. Dessa forma, é 

de indiscutível importância, entender os gêneros como eventos multimodais, tendo em vista 

que nós, enquanto sujeitos socialmente situados, lidamos a todo instante com uma infinidade 

de gêneros, os quais medeiam nossas práticas e relações sociais. Assim, esperamos apresentar 

constatações que contribuam no sentido de apresentar um entendimento sobre a linguagem 

como entidade dinâmica, flexível e interacional. 
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Neste capítulo apresentamos discussões sobre gêneros textuais com base em teóricos 

e pesquisadores dedicados a esse universo multidisciplinar de investigações, bem como, 

situamos o editorial no campo dos estudos sobre gêneros, tendo em vista a necessidade de 

definir e caracterizar nosso objeto de análise. Além disso, levantamos considerações acerca da 

Linguística Sistêmico-Funcional como pano de fundo para os estudos sobre gêneros enquanto 

textos funcionais, situados e concretos, e, também como corrente teórica que respalda estudos 

críticos do discurso, mais especificamente o campo da Análise de Discurso Crítica (ADC) e 

suas contribuições significacionais para uma abordagem frutífera no trato com os gêneros 

textuais, observando a multimodalidade como recurso indispensável ao seu funcionamento e 

compreensão. 

 

1.1 Os gêneros textuais 

 

Tem sido cada vez mais necessário no âmbito dos estudos linguísticos 

contemporâneos, discutir os gêneros textuais enquanto entidades funcionalmente sociais que 

desempenham ações comunicativas, haja vista sua concreticidade e dinamismo nos mais 

variados contextos sócio-comunicativos e interacionais. Dessa forma, os estudos sobre 

gêneros vêm sendo ampliados tanto na esfera acadêmico-científica como no ensino de línguas 

de forma geral. 

Seguindo a linha de raciocínio de Marcuschi (2008), partimos do princípio de que 

estudar e discutir a teoria dos gêneros se mostra essencial para entender o caráter acional dos 

textos que circulam nas mais diversas esferas da sociedade, com características próprias e 

adequadas ao contexto, e, ainda, com objetivos específicos e determinados. Os gêneros são 

dinâmicos, flexíveis, variáveis e reconhecíveis dentro dos domínios discursivos e das 

comunidades comunicativas e sociais que os respaldam. 

Inicialmente, Platão e Aristóteles, mostraram algumas preocupações com relação ao 

estudo dos gêneros. As discussões iniciais centralizaram-se na poética e na retórica e não na 
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linguística. A expressão “gênero” era destinada apenas à área da literatura, o que era 

comumente designado como “gênero literário” e que abrangia esferas da literatura para 

critérios de nomenclatura e possíveis análises. Ou seja, o “gênero” foi compreendido 

primeiramente como uma espécie de categoria que reunia textos literários. Segundo Brandão 

(2001), percorreu-se um longo caminho de tipologização até ser desenvolvida uma visão 

interacionista da linguagem, na qual os textos variam, dialogam, se modificam, e, estão, 

indissociavelmente, ligados às práticas sociais concretas. Para a autora, uma abordagem 

interacionista não pode compreender o texto de forma indiferente, antes de qualquer coisa, 

deve reconhecer que existem diferentes tipos de textos de acordo com as diferentes situações 

de interação, o que de fato abre espaço para “a busca de uma classificação dos diferentes 

gêneros do discurso” (BRANDÃO, 2001, p. 18). 

Ainda de acordo com Brandão (2001), por se tratar de uma área ampla, o estudo dos 

gêneros percorreu um longo caminho no decorrer dos tempos; desde os estudos antigos até os 

pressupostos atuais, muitos pontos se mostram pertinentes quando se pretende tratar da 

linguagem enquanto fato social que perpetua o homem e se perpetua por meio dele.  

Segundo Marcuschi (2008), foi com Aristóteles que surgiram defesas teóricas mais 

concretas sobre os gêneros e sobre o discurso. Citando Aristóteles, há três elementos que 

compõe o discurso: “(a) aquele que fala; (b) aquilo sobre o que se fala e (c) aquele a quem se 

fala” (p. 147). Além disso, Aristóteles defende que em uma constituição discursiva existem 

três tipos de ouvintes: “(i) como espectador que olha o presente; (ii) como assembléia que 

olha o futuro; (iii) como juiz que julga coisas passadas”. Tais ouvintes estão associados a três 

gêneros de discurso retórico, são eles: “(i) discurso deliberativo; (ii) discurso judiciário; (iii) 

discurso demonstrativo (epiditico)” (MARCUSCHI, 2008, p. 148, grifos do autor). A visão de 

Aristóteles sobre os gêneros tornou-se amplamente difundida na Idade Média e, 

possivelmente, abriu espaço para as perspectivas teóricas atuais que diferem da aristotélica, já 

que pertencem ao princípio textual discursivo enquanto manifestação linguística entre sujeitos 

sociais inseridos nos atos de comunicação e interação. 

Apesar das contribuições de Aristóteles e de outros teóricos, foi a partir da relação 

interacionista e dialógica discutida por Bakhtin que os estudos sobre gêneros textuais 

ganharam força no campo da linguística, tendo em vista a heterogeneidade que a linguagem 

assume em suas práticas sociais. A partir do enfoque de que os gêneros realizam atividades 

discursivas que se efetivam por meio do enunciado, os quais são proferidos pelos 

interlocutores em diferentes campos da atividade humana e compreendidos por Bakhtin 
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(2003) como os próprios gêneros do discurso
30

, é que este autor começa a delinear os 

princípios teóricos que discutem a tamanha importância que os gêneros desempenham em 

meio às teorias linguísticas atuais. Sem dúvida alguma, as principais contribuições dos 

estudos bakhtinianos no campo da linguagem dizem respeito ao caráter eminentemente 

dialógico e social da língua, haja vista a sua utilização nas mais variadas situações 

comunicativas nas diferentes esferas da vida humana. 

De acordo com Bakhtin (2003, p. 279) “a utilização da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam duma ou doutra esfera da 

atividade humana”. Esses enunciados refletem as especificidades das esferas de acordo com 

seu conteúdo temático, seu estilo e, sobretudo, por sua construção composicional, e, esses 

elementos se relacionam mutuamente no todo do enunciado e são marcados pela esfera social 

na qual se desenvolve a comunicação. A partir da concepção de enunciado como um todo 

concreto e único que se apresenta como “unidade real da comunicação verbal”, Bakhtin 

(2003) elabora o conceito de gêneros do discurso. Para este autor, “qualquer enunciado 

considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera da utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 279, grifos do autor). 

Entender os gêneros do discurso como “tipos relativamente estáveis de enunciados”, 

é abordá-los em sua heterogeneidade e riqueza variacional, bem como, em seu caráter 

recorrente, pois cada esfera da atividade humana (re)produz gêneros específicos para 

desenvolver suas relações interativas e comunicacionais. Portanto, se a atividade humana é 

inesgotável em termos de realizações virtuais, também são inesgotáveis as possibilidades de 

gêneros do discurso, já que seu repertório é ampliado de acordo com o desenvolvimento e 

ampliação da própria esfera social de comunicação. 

Partindo do princípio de que os textos são heterogêneos e multifacetados, cabe aos 

estudiosos dos gêneros organizá-los em categorias mais ou menos estáveis, que variam 

conforme o ambiente de produção, contexto, situação comunicativa, intenções específicas, 

dentre outros aspectos. (cf. MARCUSCHI, 2006). 

Bakhtin (2003) classifica os gêneros em primários (enunciados espontâneos que 

fazem parte da conversação diária); e, gêneros secundários (relacionados a situações mais 

complexas de uso da linguagem). Os primeiros participam da construção dos últimos de 

acordo com as circunstâncias da comunicação verbal. A interelação entre gêneros primários e 

                                                           
30

 Consideramos gêneros discursivos e gêneros textuais como sinônimos compreendendo-os como textos 

concretos e funcionais que dialogam com as práticas sociais. 
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secundários e o processo de formação histórica, esclarece a natureza dinâmica e criativa do 

enunciado, e, além disso, o problema da correlação entre língua, ideologias e visões de 

mundo. Os gêneros se apresentam como constitutivos da sociedade, bem como, são 

constituídos pela sociedade, já que existe uma história sócio-cultural que permeia as relações 

sociais as quais são mediadas por gêneros situados e específicos. 

 

Uma concepção clara da natureza do enunciado em geral e dos vários tipos 

de enunciados em particular (primários e secundários), ou seja, dos diversos 

gêneros do discurso, é indispensável em qualquer estudo, seja qual for a sua 

orientação específica, ignorar a natureza do enunciado e as particularidades 

de gêneros que assinalam a variedade do discurso em qualquer área do 

estudo linguístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade 

do estudo, enfraquece o vínculo entre a língua e a vida. (BAKHTIN, 2003, p. 

282). 

 

Outro ponto importante para Bakhtin (2003, p. 287), é que “o estudo do enunciado 

em sua unidade real da comunicação verbal, também deve permitir compreender melhor a 

natureza das unidades da língua (da língua como sistema): as palavras e as orações”. 

Compreender as unidades da língua a partir da natureza funcional e concreta do enunciado é 

vê-los como partes constitutivas quando adquirem o caráter de enunciado. Enquanto unidades 

da língua, as palavras e as orações, mesmo inteligíveis do ponto de vista da língua enquanto 

sistema, só adquirem sentido se tomadas em seu contexto histórico, social e cultural, e, dessa 

forma, são enunciados. 

Os gêneros são situados, concretos, dialógicos e estabelecem elos comunicativos 

entre os sujeitos do discurso. Esses elos se estabelecem pela alternância dos sujeitos, pois 

mesmo que a resposta a um enunciado não seja imediata, ela pode ser vista até na 

“compreensão ativa muda”, ou, como sendo de “ação retardada”, o que acontece, por 

exemplo, com boa parte dos gêneros secundários que não permitem uma interação direta entre 

os interlocutores ao contrário do que acontece com o diálogo face-a-face. (cf. BAKHTIN, 

2003). 

Uma propriedade importante dos gêneros é a capacidade de serem recorrentes, ou 

seja, eles podem ser (re)atualizados de acordo com as práticas sociais em virtude de serem 

“relativamente estáveis”. São estáveis à medida que podem ser recorrentes, e, ao mesmo 

tempo são dinâmicos, devido às adaptações que sofrem em meio às diferentes situações 

comunicativas. (cf. MILLER, 2009). 

Sobre o caráter reprodutivo dos gêneros, Miller (2009) sugere que a reprodução faz 

parte da ação dos participantes, pois como atores sociais, os participantes da interação fazem 
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recorrência a gêneros definidos para institucionalizarem suas ações e fixarem tais ações para 

uma memória, interpretação e uso futuros. Dessa forma, a autora propõe que: 

 

[...] vejamos o gênero como um constituinte específico e importante da 

sociedade, um aspecto principal de sua estrutura comunicativa, uma das 

estruturas de poder que as instituições exercem. Podemos compreender o 

gênero, especificamente, como este aspecto da comunicação situada que é 

capaz de reprodução, que pode manifestar-se em mais de uma situação, em 

mais de um espaço-tempo concreto. As regras e os recursos de um gênero 

fornecem papéis reproduzíveis de falante e de ouvinte, tipificações sociais de 

necessidades sociais e exigências recorrentes [...] (MILLER, 2009. p. 52, 

grifos da autora). 

 

Os gêneros textuais fazem parte de nossas rotinas diárias, eles são reconhecidos, 

reproduzidos e institucionalizados em virtude de nossas relações comunicativas e sociais. Eles 

estão inseridos no nosso meio de forma intrínseca e nos são impostos consciente ou 

inconscientemente pela própria rotina social, que permeia nossas relações diárias de 

comunicação e interação por meio da língua. (cf. BAZERMAN, 2005) 

Compreendendo gêneros como uma forma de ação social, Bazerman (1997 apud 

SOUZA 2006, p. 65) sugere que:  

 

Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, são modos de 

ser. São frames para a ação social. São lugares nos quais o sentido é 

construído. São ambientes para a aprendizagem. Os gêneros moldam os 

pensamentos e as comunicações através das quais interagimos. 

 

Os gêneros estabelecem um diálogo com o social, representam uma ação 

comunicativa e social no sentido de participar da constituição das práticas sociais, e ainda, de 

ser constituído por elas. Eles moldam nossas relações interacionais, nossas formas de 

estabelecer comunicação com os outros de acordo com os objetivos que pretendemos 

alcançar. Assim: 

 

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, 2006, p. 

24). 

 

Conforme propõe Marcuschi (2006), atuando socialmente, os gêneros não podem ser 

vistos enquanto formas prontas e acabadas, pois em situações reais, funcionam como 

categorias operativas e como instrumentos de ação social. Em se tratando da capacidade dos 
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gêneros de se adaptarem, modificando-se e flexionando-se de acordo com as necessidades e 

intenções dos usuários, o autor fala ainda de hibridização ou mesclagem nos aspectos dos 

gêneros: 

 

[...] 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. A teoria dos 

gêneros não serve tanto para a identificação de um gênero como tal e sim 

para a percepção de como o funcionamento da língua é dinâmico e embora 

sempre manifesto em textos, nunca deixa de se renovar nesse processo. 

(MARCUSCHI, 2006, p. 29-30) 

 

Assumindo que os gêneros textuais representam ações sociais por meio da 

linguagem, sendo dinâmicos e flexíveis, eles são capazes de se adequarem aos mais diversos 

contextos interacionais e de desempenharem funções específicas de acordo com as intenções 

comunicativas dos interlocutores e do ambiente social no qual circulam. Por meio dos estudos 

pioneiros de Bakhtin sobre o enunciado enquanto unidade real de comunicação, e dos teóricos 

contemporâneos que discutem as noções de gêneros, como mostramos aqui, podemos dizer, 

que se trata de uma área rica em investigações que se respaldam em uma linguística funcional, 

recebendo influências ainda, dos estudos críticos do discurso, tendo em vista sua participação 

na constituição das práticas sociais e, consequentemente, na mudança social que se dá por 

meio do discurso numa relação dialógica com a sociedade. 

A seguir apresentaremos considerações de cunho teórico acerca do gênero editorial, 

o qual constitui nosso objeto de estudo. Traçaremos discussões que envolvem aspectos 

constitutivos e características particulares de tal gênero e levantaremos critérios históricos de 

definição e constituição deste dentro do domínio jornalístico opinativo impresso. 

 

1.1.1 O gênero editorial 

 

Com o intuito de definir funcionalmente o gênero editorial o qual se constitui como 

nosso objeto de estudo nesta pesquisa, se faz necessário falar um pouco sobre o jornalismo, 

sua essência, dinamicidade e funcionalismo enquanto referência de informação. Deter-nos-

emos ao jornalismo impresso tendo em vista este servir como suporte para o gênero em 

questão, pois trabalharemos com revistas impressas. 

O jornalismo impresso, forma pioneira de informação, ocupa ainda hoje um lugar de 

destaque em meio às pesquisas acadêmicas e científicas voltadas para esta área de estudo, 
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apesar das inovações tecnológicas que permitem o acesso a variadas fontes noticiosas. 

Tomando como referência os estudos de Marques de Melo (2003) sobre os gêneros opinativos 

do jornalismo brasileiro, é interessante mencionar que os estudos sobre o jornalismo, suas 

manifestações e interesses, não apresentam conceitos fixos. Desde seu surgimento por volta 

do século XVIII na Europa com os primeiros periódicos impressos, até os dias atuais nas 

sociedades capitalistas e mercantis, observam-se várias mudanças quanto às suas 

características textuais e de formatação. 

No Brasil, o advento do jornalismo veio após a chegada da corte portuguesa em 

nosso território, juntamente com os avanços industriais, educacionais e tecnológicos. No 

século XIX, o jornalismo tinha caráter artesanal e roupagem política acentuada, além de 

apresentar uma linguagem veemente e em primeira pessoa. Com algumas mudanças e com o 

direito de livre expressão, os jornais passam a ganhar uma nova roupagem, apesar de 

permanecerem à margem das decisões dos donos do poder. Hodiernamente, as notícias, 

reportagens, editoriais e outros tantos gêneros jornalísticos, circulam em vários outros 

suportes além do jornal impresso, já que a televisão, a internet e a possibilidade de rapidez e 

instantaneidade das informações ocupam espaço em diversos meios de comunicação de 

massa. (cf. GOMES, 2005). 

De acordo com Marques de Melo (2003), a essência do jornalismo é a capacidade de 

transmitir informações acerca da atualidade, apresentando uma visão real dos fatos que seja 

capaz de transparecer universalidade e credibilidade. O jornalismo se dirige à coletividade, 

dessa forma ele segue critérios de produção que estejam de acordo com a sociedade na qual 

estão inseridos. Sendo assim, podemos dizer que os gêneros jornalísticos, como o editorial, 

estabelecem elos comunicativos entre interlocutores que se manifestam por meio de 

discursos/textos concretos nas mais diferentes situações comunicativas. Eles apresentam 

características específicas de acordo com o suporte linguístico no qual estão inseridos, o que 

nos possibilita dizer que eles são determinados histórica e culturalmente pelo modo de 

produção e circulação dos meios de comunicação de massa. Nesse sentido, o autor sugere 

que: 

 

[...] cada processo jornalístico tem suas próprias peculiaridade, variando de 

acordo com a estrutura sócio-cultural em que se localiza, com a 

disponibilidade de canais de difusão coletiva e com a natureza do ambiente 

político e econômico que rege a vida da coletividade. (MARQUES DE 

MELO, 2003, p. 18) 
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Esse caráter social e cultural dos gêneros jornalísticos, possibilita a compreensão da 

própria estrutura social, haja vista existir uma relação dialógica entre a sociedade e os 

gêneros, os quais se adéquam às diferentes estruturas sociais de acordo com os objetivos 

funcionais que pretende repassar para a coletividade. 

Ainda de acordo com o referido autor, as características do jornalismo são: 

periodicidade, universalidade, atualidade e difusão. Essas características são tomadas por 

Marques de Melo (2003) a partir das pesquisas de Groth na Itália, quando este último afirma 

que a característica essencial da produção dos jornais e revistas está centrada no processo 

cultural e social. Tomando para si essas ideias, Marques de Melo (2003, p. 17) afirma que: 

 

[...] o jornalismo é concebido como um processo social que se articula a 

partir da relação (periódica/oportuna) entre organizações formais 

(editoras/emissoras) e coletividades (públicos receptores), através de canais 

de difusão (jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a 

transmissão de informações (atuais) em função de interesses e expectativas 

(universos culturais ou ideológicos). 

 

Os gêneros do domínio jornalístico representam um modo de comunicação onde a 

informatividade, opinatividade e interação ocupam posições específicas em relação ao que se 

pretende divulgar e/ou tornar público, utilizando para isso recursos linguísticos e semióticos 

que chamem a atenção dos leitores e os façam se interessar por este ou aquele assunto que 

está sendo divulgado. 

Medina (2001) faz um levantamento teórico sobre o jornalismo impresso a fim de 

compreender a complexidade que está envolta na estruturação, produção e divulgação dos 

gêneros jornalísticos. Através de seu levantamento, percebemos que sua classificação é um 

desafio pertinente ao jornalismo, uma vez que se trata de um campo de conhecimento que 

configura sua identidade como um objeto científico que passa por diferenciados processos 

sociais de informar por meio do discurso. 

Partindo dessa complexidade classificatória, o autor retoma teóricos que buscam 

definir o que são, de fato, gêneros jornalísticos. Nessas definições, encontramos pressupostos 

que vão desde traços definidores de estilo linguístico que fazem de relatos cotidianos algo que 

possa despertar interesse informativo por meio da linguagem empregada (GARGUREVICH 

1992 apud MEDINA 2001); até distinções entre jornalismo noticioso (crônicas, colunas, 

entrevistas, reportagens, editoriais, artigos e notícias) e jornalismo literário (ensaios, 

biografias, contos e histórias verídicas da vida real) (SIERRA apud MEDINA 2001). 
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Seguindo essa linha de raciocínio, Marques de Melo (2003) fala sobre as 

divergências e discrepâncias que permeiam as categorias jornalísticas e os gêneros que delas 

fazem parte. Para ele, o jornalismo tem uma expressão ideológica própria independente do 

processo narrativo utilizado para divulgar determinado acontecimento. Dessa forma, ele 

propõe uma distinção entre jornalismo informativo e jornalismo opinativo, não para mostrar 

uma dicotomia rígida e intransponível, mas para mostrar até que ponto as categorias se 

relacionam tendo em vista a propriedade informativa eminentemente atribuída ao jornalismo. 

Para González Reyna (1991, p. 6 apud GOMES 2005, p. 105), os dois grupos são 

assim definidos: 

 

1- Gêneros informativos. Estão constituídos por mensagens que transmitem 

informação acerca dos fatos. Esta informação permite ao indivíduo 

conhecer o que outras pessoas fazem ou dizem, aquilo que acontece em 

seu entorno próximo ou distante, e do qual se inteira por intermediação 

do jornalista. As formas discursivas que se empregam principalmente 

nestes gêneros são a exposição, a descrição e a narração. 

 

2- Gêneros opinativos. Nestes se incluem as mensagens que transmitem 

idéias. Seu embasamento são os fatos, mas sua finalidade é a opinião, o 

questionamento, o juízo do jornalista. A forma discursiva que se usa 

fundamentalmente nestes gêneros é a argumentação, mas também 

aceitam, em alguns casos, as outras formas discursivas. 

 

Partindo dessa definição, observamos que nos gêneros informativos existe uma 

preocupação maior em manter o caráter informativo por excelência, ou seja, a função 

principal é informar o que acontece. Por mais que a opinião jornalística esteja ali contida, ela 

é obscurecida por meio da linguagem. Com relação aos gêneros opinativos, há a nítida 

posição do jornalista, sua expressão valorativa é exposta com mais clareza, pois sua intenção 

é justamente impor reflexões e pontos de vista sobre determinado fato. 

O jornalismo informativo apresenta-se como categoria hegemônica no século XIX, 

quando a imprensa norte-americana converte as informações em mercadoria, ocasionando um 

aceleramento do ritmo produtivo da imprensa, jornais e revistas transformam-se em negócio, 

o importante é informar os fatos. Nesse contexto, o jornalismo opinativo fica um pouco mais 

reduzido, reservando-se sua presença às chamadas páginas editoriais dos jornais e revistas. 

(cf. MARQUES DE MELO, 2003) 

A partir da influência norte-americana, Marques de Melo (2003) questiona até que 

ponto essas categorias se separam e se interelacionam no sentido de promover informações da 

atualidade para a coletividade. Para ele, a narração dos fatos (jornalismo informativo) ou a 
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expressão das ideias (jornalismo opinativo) “não altera fundamentalmente o resultado do 

processo interativo que se estabelece entre a instituição jornalística e a coletividade que tem 

acesso ao universo temático e conteudístico manufaturado continuamente” (MARQUES DE 

MELO, 2003, p. 25). 

Seguindo esse princípio, o referido autor toma uma formulação de Luiz Beltrão que 

defende ser tarefa dos jornalistas oferecer interpretação e opinião sobre fatos relatados. Para 

Beltrão: 

Jornalismo é antes de tudo informação (...) Informação, bem entendido, de 

fatos atuais, correntes, que mereçam o interesse público [...] os fatos 

correntes expostos pelo jornalismo tem de ser devidamente interpretados, 

porquanto informação, orientação e direção são atributos essenciais do 

periodismo” (BELTRÃO apud MARQUES DE MELO 2003, p. 26). 

 

Essas categorias estão relacionadas para dar ao jornalismo um caráter funcional de 

divulgador de acontecimentos, transmitindo credibilidade e valores ao público leitor. 

Existem muitos gêneros nos meios de comunicação de massa, e, eles dependem das 

necessidades sociais para emergirem ou desaparecerem. Dessa forma, devem ser estudados 

enquanto fenômenos históricos: “os gêneros e as relações entre eles mudam com o passar do 

tempo. Gêneros novos e subgêneros emergem e outros desaparecem, enquanto outros 

permanecem duradouros” (MEDINA, 2001, p. 49). 

Em busca de definir categorias de gêneros em meio ao domínio jornalístico, Marques 

de Melo (2003) obedece a dois critérios. Primeiro, agrupa de um lado os gêneros que 

reproduzem o real (jornalismo informativo) e de outro, os que fazem uma leitura do real 

(jornalismo opinativo). Segundo, promove a identificação de tais gêneros levando em 

consideração a natureza estrutural dos relatos e o processo de produção jornalística. 

Seguindo esses princípios, Marques de Melo (2003, p. 65) acrescenta que: 

 

Os gêneros que correspondem ao universo da informação se estruturam a 

partir de um referencial exterior a instituição jornalística: sua expressão 

depende diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos e da relação 

que os mediadores profissionais (jornalistas) estabelecem em relação aos 

seus protagonistas (personalidades ou organizações). Já no caso dos gêneros 

que se agrupam na área da opinião, a estrutura da mensagem é co-

determinada por variáveis controladas pela instituição jornalística e que 

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

(perspectiva temporal ou essencial que dá sentido à opinião). 

Diante de tal constatação, Marques de Melo (2003, p. 65) classifica os gêneros 

jornalísticos da seguinte forma: jornalismo informativo (nota, notícia, reportagem, entrevista) 

e jornalismo opinativo (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura, 
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carta). Essa classificação revela uma diversidade de gêneros que muitas vezes apresentam 

traços comuns, mas que assumem uma postura concreta própria de acordo com a 

funcionalidade que exercem no contexto jornalístico como um todo. 

Tendo em vista que o editorial constitui nosso objeto de estudo nesta pesquisa, 

tentaremos enfocá-lo a partir de suas características e funcionalidades particulares enquanto 

um gênero jornalístico opinativo. Para isso, seguiremos as colocações de Marques de Melo 

(2003), os posicionamentos de Gomes (2005), Souza (2004) e Souza (2006), dentre outros 

que tratam da composição de tal gênero, suas particularidades e características próprias. 

Partindo inicialmente do conceito de Marques de Melo (2003, p. 103) o “editorial é o 

gênero jornalístico que expressa à opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior 

repercussão no momento”. Por representar a opinião oficial da instituição jornalística como 

um todo, ele é impessoal e coletivo, tendo em vista as várias camadas organizacionais que 

fazem parte da empresa jornalística. Ele se apresenta como um espaço de contradições em 

decorrência dos diferentes núcleos que participam da organização da empresa, e, sendo 

dirigidos à coletividade, pretende orientar a opinião pública.  

Em consonância com Marques de Melo (2003), Souza (2004, p. 99) define o editorial 

como um “gênero jornalístico argumentativo”, acrescentando ainda que “é no editorial que se 

dá conta do posicionamento coletivo de um jornal sobre um determinado assunto 

problemático da atualidade”.  

De acordo com Beltrão (1980, p. 19-20 apud GOMES 2007, p. 103) existem três 

categorias jornalísticas veiculadas ao jornalismo impresso: a “opinião do editor”, a “opinião 

do jornalista” e a “opinião do leitor”. O gênero editorial faz parte da primeira categoria: 

 

A opinião do editor: corresponde à política editorial. Fundamenta-se nas 

convicções filosóficas do grupo; nas informações e relações que envolvem o 

tema proposto; nas pesquisas realizadas na área de circulações do veículo; na 

experiência jornalística dos chefes de redação, que compõem os conselhos 

editoriais, e nos interesses econômicos da empresa. Esse tipo de opinião é 

expresso pelos editoriais e pela linha do jornal, perceptíveis pela seleção das 

informações, pela ênfase dada a algumas matérias, pelos títulos, fotografias 

etc. (grifos do autor) 

 

O editorial opinativo ou padrão é primo literário do ensaio, diferindo dele por sua 

brevidade e natureza contemporânea. Tal gênero possui quatro atributos específicos: 

“impessoalidade, topicalidade, condensalidade e plasticidade” (MARQUES DE MELO, 2003, 

p. 108). Ou seja, não é assinado e nem marcado pessoalmente; o assunto é bastante 
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delimitado; é composto de poucas ideias, as quais sugerem informação; é plástico, dinâmico e 

flexível, assim como todos os gêneros textuais. 

Para Souza (2006) o editorial padrão é exclusivo dos jornais impressos, mas devido 

ao seu caráter processual e dinâmico, apresenta variações em decorrência do suporte no qual 

estão inseridos, bem como, em decorrência das características do público a quem se destinam. 

Para confirmar essa ideia é oportuno citar Souza (2004), quando sugere dois outros tipos de 

editorias: os editoriais mistos e os editoriais de apresentação. Nas palavras do autor, “os 

editoriais mistos são aqueles que podem incorporar várias características como ser 

preventivos, informativos, intelectuais, dentre outros; e os editoriais de apresentação são 

aqueles que apresentam um determinado número de jornal ou revista, justificando os assuntos 

abordados” (SOUZA, 2004, p. 100-101).  

Outra questão a ser apontada é a localização dos editoriais nos veículos de 

comunicação de massa: 

 

O posicionamento do editorial no jornal costuma refletir o seu caráter nobre 

entre todos os gêneros jornalísticos. Habitualmente, é posicionado logo na 

primeira página ou nas páginas editoriais, assim designadas porque são o 

espaço dedicado por excelência às principais colunas, crônicas e artigos de 

análise e opinião sobre os temas fortes da atualidade. (SOUZA, 2004, p. 

100) 

 

Nos suportes impressos essa localização é mais ou menos fixa. Nos jornais, localiza-

se logo na primeira página; e, nas revistas, nas páginas iniciais; o que facilita a identificação 

por parte dos leitores de acordo com os suportes nos quais circulam. 

Os editoriais podem variar de acordo com quatro aspectos específicos: com relação 

ao assunto que abordam, podendo ser preventivos, de ação, ou de conseqüência; quanto ao 

conteúdo que veiculam podem ser informativos, normativos ou ilustrativos; de acordo com o 

estilo, variam em intelectuais e emocionais; e, de acordo com a natureza da linguagem podem 

ser promocionais, circunstanciais e polêmicos. (cf. SOUZA, 2004, p. 100-101). 

Os temas abordados pelos editoriais representam várias áreas da sociedade, como por 

exemplo, economia, política, dinheiro, saúde, lazer, etc.; os quais, de forma argumentativa, 

influenciam os leitores a pensar e/ou agir em determinada direção. Em síntese: 

 

O editorial é, nessa perspectiva, um gênero especifico 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. Esse gênero apresenta 

variações, quer quanto ao formato, na relação com o suporte que o veicula, 
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quer em relação ao público a que se dirige, o que está em completo acordo 

com a dinamicidade e plasticidade dos gêneros [...] (SOUZA, 2006, p. 64). 

 

Diante do exposto, o gênero editorial como gênero opinativo que expressa opiniões 

ou pontos de vista da instituição jornalística, deve ser compreendido enquanto tal, de acordo 

com suas características específicas e particulares em meio ao suporte no qual estão inseridos 

e com o público ao qual se dirige. 

 

1.2 Gêneros textuais e Análise de Discurso Crítica 

 

Com origem interdisciplinar, a Análise de Discurso Crítica (doravante ADC), centra-

se no campo dos estudos críticos do discurso que buscam investigar a linguagem em sua 

relação com o social. Tendo em vista que as análises discursivas em ADC estão inseridas no 

campo das abordagens críticas, seus trabalhos buscam descrever e interpretar as práticas 

discursivas que são utilizadas em diferentes contextos sociais, e, como os discursos são 

relacionados e influenciados pela ideologia e pelo poder hegemônico. (cf. FIGUEIREDO & 

MORITZ, 2008). 

A ADC tem como maior expoente a postura teórica de Norman Fairclough a partir da 

década de 1980 e recebe fortes influências dos estudos de Halliday com a Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF). 

Sendo a LSF uma corrente teórica funcionalista, seu principal objetivo é estudar a 

língua em uso; esta é compreendida como um sistema de escolhas, daí ser considerada 

sistêmica, as quais são efetivadas pelos usuários de acordo com seus propósitos 

comunicativos e interacionais. Para esta vertente, a língua se adéqua aos participantes da 

interação em virtude de suas relações sócio-comunicativas, ou seja, de acordo com os 

objetivos funcionais que pretendem alcançar por meio da linguagem. Assim, 

 

Os estudos funcionalistas têm por objetivo, além de estabelecer princípios 

gerais relacionados ao uso da linguagem, investigar a interface entre as 

funções sociais e o sistema interno das línguas. A compreensão das 

implicações de funções sociais na gramática é central à discussão que 

relaciona linguagem e sociedade. (RESENDE, 2006, p. 1070) 

 

Parafraseamos Souza (2006), ao afirmar que para Halliday a língua é organizada a 

partir de duas possibilidades alternativas: a cadeia (o sintagma) e a escolha (o paradigma). 

Levando em consideração o nível sistêmico, as escolhas se situam no eixo paradigmático e 
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determinam sintagmaticamente as ocorrências discursivas que se realizam na interação. Essas 

escolhas podem ser conscientes ou inconscientes, mas o fato é que desencadeiam significados 

diferentes em ambientes situacionais e contextuais diversificados. Dessa forma, a função 

comunicativa é responsável pela escolha da forma linguística, o que indica que as análises 

devem ser direcionadas para investigar a relação entre forma e função de acordo com o uso 

concreto. 

A LSF assume uma postura social na qual a linguagem se situa numa relação 

dialética com a sociedade. Nesse sentido, dialoga com a ADC que, também, possui uma 

abordagem social e crítica do discurso. Tanto a LSF, quanto a ADC, propõem que as 

investigações da linguagem não se limitam ao nível linguístico propriamente dito, pois o 

discurso (objeto de estudo) é analisado a partir de sua relação com o meio social. 

Fairclough (2001, p. 89) propõe em sua abordagem social e crítica do discurso: 

 

[...] reunir a análise de discurso orientada linguísticamente e o pensamento 

social e político relevante para o discurso e a linguagem, na forma de um 

quadro teórico que será adequado para uso na pesquisa científica social e, 

consequentemente, no estudo da mudança social.  

 

Partindo de uma visão funcional e dialética de discurso, Fairclough (2001, p. 90) 

“considera o uso da linguagem como forma de prática social”. Seguindo esse princípio, 

Figueiredo & Moritz (2008, p. 49) sugerem que os textos/discursos não podem ser 

desvinculados das práticas sociais, pois toda prática é reflexiva e reprodutiva, incluindo 

pessoas envolvidas em relações sociais que aplicam tecnologias e materiais como 

representação da prática e enquanto integrantes da própria prática. Acrescentam ainda que 

nem toda interação tem caráter discursivo, porém a maior parte das interações dependem do 

discurso como forma de interpretar relações sociais. 

Para Fairclough (2001, p. 89), 

 

O discurso participa das práticas sociais de duas formas: as práticas são 

parcialmente discursivas (na medida em que falar, escrever, ler e ouvir são 

formas de ação), mas também são discursivamente representadas. Se essas 

representações auxiliarem a manutenção de relações de dominação dentro 

das práticas, elas podem ser chamadas de ideológicas. 

 

Em consonância com esse pensamento, afirmamos que o discurso é parte das práticas 

sociais e assim como ele constituí as práticas por meio das interações, as práticas sociais 

também constituem o discurso, pois as relações sociais, os indivíduos e a própria prática 
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social em si, produzem determinados discursos. Essa relação entre discursos e práticas sociais 

sugere, ainda, que os discursos mudam, variam e são (re)produzidos, o que acontece 

dialeticamente também com as práticas. Dessa forma, a variabilidade da língua também é 

evidenciada, tendo em vista que as relações entre os participantes, os tipos de eventos, os 

propósitos das interações, as diversas posições de sujeito, dentre outros fatores, se 

diferenciam, o que é refletido pela linguagem e pelas práticas sociais. 

Estudando a teoria de Fairclough (2001), Resende e Ramalho (2006, p. 13) 

consideram que: 

Para o analista de discurso, somente o conceito funcionalista de discurso é 

aplicável, uma vez que o foco de interesse não é apenas a interioridade dos 

sistemas linguísticos, mas, sobretudo, a investigação de como esses sistemas 

funcionam na representação de eventos, na construção de relações sociais, na 

estruturação, reafirmação e contestação de hegemonias no discurso.  

 

De acordo com as autoras anteriormente citadas, o discurso participa efetivamente 

das práticas sociais, seja como transmissor, construtor ou refletor de ideologias, seja como 

símbolo de lutas hegemônicas; seja como consolidador de relações sociais. Devido à tamanha 

orientação social, a ADC focaliza o papel da linguagem na (re)produção das práticas sociais e 

das ideologias a partir de uma visão dialética. Esse foco põe em evidência que a mudança 

social se dá, em grande parte, por meio das mudanças nas práticas discursivas. (cf. 

FAIRCLOUGH, 2001). Seguindo tais pressupostos, Figueiredo & Moritz (2008, p. 49) 

acrescentam que: 

 

Como ciência social crítica, o foco da ADC são os efeitos ideológicos que os 

eventos discursivos (ou textos, num sentido amplo) exercem sobre nossas 

formas de nos relacionarmos e agirmos socialmente, nossas formas de ser 

(ou nossas identidades), e nossos sistemas de valores, crenças e atitudes. 

 

Por meio de tal afirmação, cabe destacar o papel da ideologia como participante ativo 

dos processos sociais e discursivos que influenciam os embates em busca do poder 

hegemônico. De acordo com Fairclough (2001), a ideologia reflete visões de mundo de 

determinado grupo social, ela não é fixa e assume posturas dinâmicas em virtude da estrutura 

social e do poder hegemônico que também não é estável. O poder hegemônico não é obtido 

por meio da força e sim por meio do consentimento, com base nas ideologias dominantes. 

Esse caráter instável das posições ideológicas é importante para os estudos em ADC por 

enfatizar a possibilidade de mudanças na prática social, fato que é evidenciado por meio do 

discurso envolvido em determinada posição ideológica como reflexo de lutas hegemônicas. 
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Além das influências funcionalistas, a ADC recebe contribuições de Bakhtin e de 

Foucault. Para Resende e Ramalho (2006), Bakhtin como fundador da primeira semiótica de 

ideologia e da noção de dialogismo e polifonia na linguagem, além da teorização acerca dos 

gêneros do discurso, defende que o meio social é o centro organizador da atividade 

linguística; além disso, a noção de polifonia indica que diversas vozes se articulam na 

interação, o que possibilita dizer que a linguagem é um espaço de lutas hegemônicas e 

ideológicas. Foucault, por apresentar contribuições importantes para uma teoria social do 

discurso, contribui para a ADC principalmente a partir das discussões sobre “o aspecto 

constitutivo do discurso, a interdependência das práticas discursivas, a natureza discursiva 

do poder, a natureza prática do discurso e a natureza discursiva da prática social” 

(RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 18, grifos das autoras). As contribuições de Foucault 

evidenciam a relação entre discurso e poder na construção de identidades sociais, e, sua 

importância para a ADC é inegável, principalmente no que diz respeito à relação entre 

discurso e poder, já que o discurso se localiza “no coração das práticas sociais”, e, reflete de 

forma tolerável e permitida o poder da hegemonia dominante, dentre outros fatores. 

Assumindo uma visão societária, dialética e polifônica de discurso oriunda das 

influências que recebe, a ADC afirma que: 

 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura 

social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias 

normas e convenções, como também relações, identidades e instituições que 

lhe são subjacentes. O discurso é uma prática não apenas de representação 

do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 90-91) 

 

Sendo assim, a contribuição de uma visão funcional e discursiva para a linguagem, 

mais especificamente para os estudos críticos da linguagem, emana do jogo de significação 

com o qual o discurso articula representações e significações do mundo. Esse processo 

significativo proposto pela linguagem interpela os sujeitos e a constituição de suas identidades 

individuais e coletivas, pois participa da construção de práticas sociais refletindo e moldando 

normas, convenções e relações interativas. 

De acordo com essa postura constitutiva do discurso, é pertinente afirmar que as 

escolhas discursivas que os usuários da língua assumem não são independentes da situação e 

da prática social da qual participam. Para enfatizar ainda mais essa ideia, é interessante 

destacar a seguinte afirmação de Fairclough (2001, p. 93), “[...] a constituição do discurso da 

sociedade não emana de um livre jogo de ideias nas cabeças das pessoas, mas de uma prática 
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social que está firmemente enraizada nas estruturas sociais, materiais, concretas, orientando-

se para elas”. 

Tendo em vista que o discurso é uma prática situada, é importante ressaltar aqui o 

papel do contexto na constituição das interações sociais. Para isso, levaremos em 

consideração os pressupostos da LSF por se tratar de uma orientação social com vistas, 

portanto, para uma função sociossemiótica na qual a linguagem é determinada por funções 

sociais. 

A LSF destaca o papel do contexto e também dos significados que os usuários 

atribuem as suas sentenças. (cf. VIAN JR., 2001). Com relação ao contexto, e, evidenciando 

que a análise de textos em LSF, assim como em ADC, se dá a partir de produtos autênticos da 

interação, é válido mencionar os dois contextos que participam da construção de um texto: o 

contexto de cultura e o contexto de situação. 

 

O contexto de cultura é a soma de todos os significados possíveis de fazer 

sentido em uma cultura particular. Dentro do contexto de cultura, falantes e 

ouvintes usam a linguagem em contextos específicos, conhecidos na 

linguística funcional como contexto de situação. A combinação dos dois 

tipos de contextos resultam em semelhanças e diferenças entre um texto e 

outro [...] No contexto de situação estão as características extralinguísticas 

dos textos, as quais dão substância às palavras e aos padrões gramaticais que 

falantes e escritores usam, consciente ou inconscientemente, para construir 

os diferentes gêneros, e os ouvintes e leitores usam para identificar seus 

gêneros. (SOUZA, 2006, p. 37-38) 

  

Situar o texto em um meio cultural e situacional indica que as escolhas linguísticas 

não são realizadas aleatoriamente, ao contrário, elas são situadas e significam em virtude do 

meio histórico, social e cultural no qual estão inseridos de acordo com as situações imediatas 

da comunicação. O papel do contexto permite aos usuários adequarem seus gêneros aos 

propósitos interacionais que pretendem defender nos processos sócio-comunicativos. Isso vai 

de encontro às propostas de Bakhtin e sucessores sobre a funcionalidade e concreticidade dos 

gêneros que só podem ser entendidos enquanto tal, levando-se em consideração o meio social, 

histórico e cultural no qual circulam. 

As diferenças funcionais e estruturais entre os gêneros são determinadas pelo 

contexto de situação a partir de três aspectos: campo, que corresponde à natureza da prática 

social, referindo-se ao que é falado ou escrito sobre algo; relação, por meio da forma como os 

participantes se relacionam com a situação comunicativa; e, modo, a partir da forma como a 

mensagem é transmitida. Esses aspectos refletem nossas escolhas de acordo com as três 
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funções que determinam os principais objetivos da linguagem: a função ideacional, a 

interpessoal e a textual. (cf. SOUZA, 2006). 

Fairclough (2001) propõe estudar o discurso a partir de um modelo tridimensional no 

qual ele é analisado enquanto “texto”, “prática discursiva” e “prática social”. Esse modelo 

serve para definir os critérios de análise em ADC, mas essas três acepções de discurso não 

devem ser compreendidas isoladamente, tendo em vista que colaboram com discussões e 

reflexões acerca das mudanças discursivas que contribuem para a mudança social. 

O “texto” é o objeto de estudo concreto para a ADC. Entendido como um momento 

da ação discursiva, ele é analisado não somente a partir de sua forma estrutural, mas também 

por sua funcionalidade de acordo com o meio em que é produzido. Analisar o discurso como 

texto implica examinar a forma e o conteúdo simultaneamente, pois os significados dos signos 

são construídos socialmente com base nas situações comunicativas, o que indica que os textos 

são heterogêneos e ambivalentes. A análise textual pode ser organizada com relação ao 

“vocabulário”, a “gramática”, a “coesão” e a “estrutura textual”. Esta análise está baseada nos 

fundamentos da LSF segundo os quais todo e qualquer discurso opera com três funções 

simultaneamente:  

 

A metafunção ideacional contribui para a construção de sistemas de 

conhecimento e crença, por meio da representação particular do mundo. A 

metafunção interpessoal contribui para a constituição de relações sociais, e a 

função textual diz respeito à maneira como as informações são organizadas e 

relacionadas no texto (RAMALHO, 2005, p. 283). 

 

Analisar o discurso em termos de “prática discursiva” sugere desenvolver 

investigações que envolvam os processos de produção, distribuição e consumo textual. A 

natureza desses processos varia em decorrência dos tipos de discursos que se desenvolvem 

tomando por base fatores sociais específicos. Dessa forma, o contexto social, o tipo de 

trabalho interpretativo que é desenvolvido, os sujeitos sociais e as dimensões sócio-cognitivas 

das quais dispõem afetam o significado dos textos e a sua prática discursiva. 

Fairclough (2001) propõe, ainda, discutir o discurso como “prática social”. Com esse 

intuito, estabelece uma relação entre discurso e ideologia focalizando as relações de poder que 

constituem as hegemonias e desencadeiam as lutas hegemônicas. Segundo o referido autor, a 

ideologia tem existência nas práticas das instituições sociais, e, interpela os sujeitos 

participando da construção de suas identidades individuais e coletivas, já que se mostra como 

significação da realidade. 
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Em síntese, o modelo tridimensional proposto por Fairclough (2001, p. 128), 

evidencia a mudança discursiva como um dos fatores de mudança e transformação social: 

 

À medida que os produtores e os intérpretes combinam convenções 

discursivas, códigos e elementos de maneira nova em eventos discursivos 

inovadores [...] sem dúvida, produzindo cumulativamente mudanças 

culturais nas ordens de discurso: estão desarticulando ordens de discurso 

existentes e rearticulando novas ordens de discurso, novas hegemonias 

discursivas.  

 

Outro ponto importante nas propostas teóricas sugeridas por Fairclough (2001) é a 

maneira significativa da língua para estabelecer relações funcionais, representativas e 

interacionais. Baseado nas propostas metafuncionais da LSF, esse autor propõe inicialmente a 

cisão da função interpessoal em duas funções separadas: função identitária e função 

relacional. Sobre essas funções, dizemos que: “a função identitária relaciona-se aos modos 

pelos quais as identidades sociais são estabelecidas no discurso, a função relacional a como as 

relações sociais entre os participantes do discurso são representadas e negociadas” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 92). Se, para Halliday, a função interpessoal dava conta 

suficientemente da relação interativa desenvolvida através da linguagem; para Fairclough 

(2001), tal função deixava a desejar no sentido de não aplicar seus estudos às identidades 

assumidas pelos usuários da língua, e, às representações de tais usuários por meio do discurso 

(cf. FAIRCLOUGH, 2001). 

A partir dessa cisão, Fairclough (2001) amplia os diálogos entre a LSF e a ADC, 

propondo uma articulação entre as macrofunções de Halliday e os conceitos de gênero, 

discurso e estilo. É importante lembrar que ele não ignora a função ideacional e a textual em 

suas análises. Dessa forma, a ADC propõe “uma abordagem baseada na relação do texto com 

o evento, com o mundo físico e social e com as pessoas envolvidas no texto, ou seja, uma 

abordagem mais próxima da noção de prática social” (RAMALHO, 2005, p. 292). 

De acordo com Resende e Ramalho (2006) a linguagem pode servir 

significativamente de três maneiras, sendo estas, mutuamente interligadas nos estudos críticos 

do discurso. Essas maneiras de significar se relacionam as funções da linguagem da forma 

como reformuladas por Fairclough (2001). Assim temos: o significado acional, o significado 

representacional e o significado identificacional, respectivamente ligados às funções 

relacional, ideacional e identitária. 

A explicação de Fairclough (2001) para tais significados, parte do princípio de que o 

discurso atua de três principais maneiras quando participa das práticas sociais e da relação de 
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textos e eventos: “como modos de agir, como modos de representar e como modos de ser”. 

Com isso, “postula uma correspondência entre ação e gêneros, representação e discursos, 

identificação e estilos – gêneros, discursos e estilos são modos relativamente estáveis de agir, 

de representar e de identificar respectivamente” (RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 60-61). 

De forma resumida, a análise discursiva, deve ser, simultaneamente, 

 

[...] à análise de como os três tipos de significados são realizados em traços 

linguísticos dos textos e da conexão entre o evento social e práticas sociais, 

verificando quais gêneros, discursos e estilos são utilizados e como são 

articulados nos textos. Gêneros, discursos e estilos ligam o texto a outros 

elementos da esfera social – as relações internas do texto e suas relações 

externas [...] (RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 61) 

 

Assim, os significados dão sustentabilidade ao discurso no sentido da funcionalidade 

comunicativa que ele assume como representante das práticas sociais e como constitutivo de 

tais práticas. Cada significado propõe critérios de análises para o discurso, os quais participam 

de sua composição significativa e interacional. 

O significado acional, relacionado à noção de gênero, parte de uma concepção de 

linguagem como um momento de práticas sociais, que se estabelecem por meio de relações 

dialéticas. Analisar um texto em termos de gênero é ver como esse texto atua na interação 

social e como ele contribui para a constituição de eventos sociais concretos. Para a análise do 

significado acional são propostas duas categorias: uma diz respeito à estrutura genérica, ou 

seja, às variações dos gêneros em relação a padrões formais e informais, ao seu grau de 

estabilização e homogeneização, aos níveis de abstração, etc., bem como, ao entendimento 

dos gêneros como estruturas dinâmicas e criativas; a outra categoria chama a atenção para a 

função que o mecanismo de intertextualidade assume como componente que atua na 

construção dos discursos. De acordo com Fairclough (2001), a intertextualidade pode ser 

“manifesta” – quando aparece explicitamente na estrutura textual (intertextualidade 

encaixada, sequencial e mista), ou “constitutiva” – obtida pela combinação de ordens de 

discursos, as quais se relacionam ao interdiscurso, isto é, as redes de memória e história que 

regem as práticas discursivas. 

O significado representacional relaciona-se ao conceito de discurso “como modo de 

representar aspectos do mundo”. Dessa forma, os discursos variam permitindo que um texto 

envolva diferentes discursos os quais refletem relações hegemônicas e ideológicas. Há 

maneiras particulares de representar aspectos do mundo, por meio de traços linguísticos, 

dentre eles: através do vocabulário, da representação de atores sociais (por nomeação, 
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impersonalização ou agregação); e, por meio do significado das palavras. (cf. RESENDE e 

RAMALHO, 2006). 

Por último, tem-se o significado identificacional relacionado ao conceito de estilo, o 

qual constitui o aspecto discursivo de identidades. Para Fairclough (2001) em ADC a questão 

central é investigar como se dá o embate discursivo entre identidades, tendo em vista que são 

construções simbólicas que refletem as posições dos sujeitos em meio aos sistemas de poder. 

Assim, os discursos refletem posições, modos de ser e modos de representar diante da 

realidade. A avaliação, a modalidade e as metáforas avaliativas, funcionam como critérios 

identificacionais e construções de identidades representadas através do discurso, já que os 

juízos de valor, os graus de representação do autor, e, as coisas ditas em termos de outras, 

indicam o envolvimento do sujeito com o discurso e com a identidade que ele assume, e, as 

construções ideológicas que o regem. 

Conclui-se, portanto, que os discursos se concretizam por meio de gêneros, os quais 

refletem ações e identidades. Dessa forma, a ADC propõe estudos críticos dos discursos que 

circulam socialmente em forma de gêneros, mostrando o seu papel comunicativo em meios às 

práticas sociais. 

 

1.3 Gêneros textuais 

e Multimodalidade Discursiva 

 

Em certa medida, podemos dizer que os avanços tecnológicos evidenciados na 

contemporaneidade provocaram mudanças significativas e alterações na compreensão da 

linguagem. A primazia da escrita, até então compreendida como forma dominante de 

comunicação sobre as demais formas de linguagem, abre espaço para uma nova questão que 

coloca a escrita em patamar de igualdade significativa com outras semioses, como a imagem, 

os sons, os gestos, entendendo que cada semiose pressupõe significados específicos de acordo 

com as situações socioculturais nas quais aparece.  

Para Vieira (2007, p. 10):  

 

Estão em alta os textos multimodais, responsáveis pelos efeitos dos 

diferentes modos de representação. Dessa forma, torna-se impossível 

interpretar os textos com a atenção voltada apenas à língua escrita ou oral, 

pois, para ser lido, um texto deve combinar vários modos semióticos. 

 

É interessante mencionar que a multimodalidade está presente nos textos orais e 

escritos desde a pré-história, o que evidenciamos atualmente é uma preocupação maior em 
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analisar e compreender a presença dos recursos multimodais que aparecem nos textos 

contemporâneos, haja vista as novas necessidades e oportunidades de letramentos visuais na 

produção e compreensão dos diferentes gêneros. 

A linguagem visual que vinha sendo negligenciada e colocada em segundo plano 

pelos estudos linguísticos que se centravam na análise da escrita e da fala como únicos 

componentes semióticos possíveis de transmitir significação nos textos é colocada em 

evidência, quando passamos a compreender que os textos materializados em gêneros textuais 

estão cada vez mais, agrupando, em sua composição significativa, diferentes modos de 

representação semiótica. Dessa forma, os pesquisadores da linguagem devem se preocupar em 

investigar os textos como entidades multimodais, ou seja, verificar quais semioses são 

empregadas em sua composição significativa, como elas se interelacionam, e, como elas 

geram significações determinadas, específicas e heterogêneas. 

Nas perspectivas linguísticas atuais que dão destaque ao estudo dos gêneros enquanto 

textos concretos e funcionais, os quais atuam mediando nossas relações sociais nas diferentes 

práticas comunicativas e interacionais, é imprescindível compreender que todos os gêneros 

orais e escritos são multimodais, assim como afirma Dionísio (2006, p. 133):  

 

Se as ações sociais são fenômenos multimodais, consequentemente, os 

gêneros textuais falados e escritos são também multimodais porque, quando 

falamos ou escrevemos um texto, estamos usando no mínimo dois modos de 

representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e imagens, 

palavras e tipografias, palavras e sorrisos, palavras e animações etc. 

 

Com isso dizemos que, além de compreender e afirmar que todos os gêneros são 

indiscutivelmente multimodais; quando formulamos um texto, de acordo com seus fins, 

fazemos uso da linguagem para expressarmos o que queremos e para conseguirmos que 

nossos interlocutores compreendam nossas intenções. A fim de assegurar a melhor 

compreensão possível, agrupamos diferentes modos semióticos que se interelacionam 

significativamente possibilitando uma compreensão global do texto. 

Kress e van Leeuwen (2006) destacam a importância das imagens na composição dos 

textos. Para eles, as imagens não podem ser compreendidas como meras ilustrações que 

aparecem nos textos apenas como componentes estéticos sem estabelecer relações 

significativas com as demais semioses presentes em sua composição. Para os referidos 

autores, “assim como as estruturas linguísticas, as estruturas visuais apontam para 
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interpretações particulares da experiência e para formas particulares de interação social
31

” 

(KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 2, tradução livre). Nesse sentido, percebemos que há 

uma mudança na compreensão das práticas discursivas que exigem cada vez mais a utilização 

de textos multimodais nos processo de comunicação e interação. Na sequência, eles 

acrescentam que: 

 

[...] a comunicação visual está se tornando cada vez menos privado ao 

domínio de especialistas, e cada vez mais crucial nos domínios da 

comunicação pública. Inevitavelmente isso levará a regras adicionais e 

novas, e também a necessidade de mais ensino normativo e formal. Não ser 

„visualmente letrado‟ começará a atrair sanções sociais. O „letramento 

visual‟ começará a ser uma questão de sobrevivência, especialmente no 

campo empregatício
32

. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 3, tradução 

livre) 

 

Partindo de tal afirmação, um ponto que merece destaque é o que devemos entender 

por letramento na sociedade contemporânea. Hodiernamente, os recursos tecnológicos e 

científicos requerem diferentes habilidades de leitura e escrita para compreender as 

manifestações interacionais mediadas por textos multissemióticos. Isso sugere que: 

 

A noção de letramento como habilidade de ler e escrever não abrange todos 

os diferentes tipos de representação do conhecimento existentes em nossa 

sociedade. Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de 

atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, 

bem como ser capaz de produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes 

de linguagem. (DIONÍSIO, 2006, p. 131) 

 

Dessa forma, não podemos falar em letramento, mas sim em “multiletramentos”, 

tendo em vista que os gêneros são multimodais, e, portanto, envolvem semioses várias na sua 

composição e significação. 

Como propõe Vieira (2007), a comunicação, é hoje, multissemiótica. A primazia da 

escrita como única forma de linguagem não pode ser compreendida como fato capaz de 

determinar os níveis de letramento, pois os recursos visuais põem a imagem em posição 

central na compreensão de textos multimodais. Assim, o letramento não se limita apenas às 

habilidades de leitura e escrita, o sujeito letrado é aquele capaz de compreender e utilizar 

                                                           
31

 “Like linguistic structures, visual structures point to particular interpretations of experience and forms of 

social interaction” (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 2). 
32

 We believe that visual communication is coming to be less and less the domain of specialists, and more and 

more crucial in the domains of public communication. Inevitably this will lead to new, and more rules, and to 

more formal, normative teaching. Not being „visually literate‟ will begin to attract social sanctions. „visual 

literacy‟ will begin to be a matter of survival, especially in the workplace. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 

3) 
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diferentes recursos semióticos exigidos em suas comunicações e interações da vida diária. Ele 

(o sujeito letrado) deve ser capaz de mover-se entre diferentes letramentos haja vista que as 

habilidades textuais devem acompanhar os avanços e mudanças tecnológicas. 

Kress e Van Leeuwen (2006, p. 23) falam sobre dois tipos de letramento visual: “o 

antigo letramento” no qual “as imagens eram consideradas como réplicas desestruturadas da 

realidade”; e, “o novo letramento” em que “a linguagem (falada) existe lado a lado com, e 

independente de, formas de representação visual que são amplamente estruturadas, e não 

vistas como duplicatas mais ou menos fiéis da realidade”
33

(tradução livre). Para os autores, os 

dois letramentos convivem lado a lado e, estamos passando por um período de transição do 

“velho” para o “novo” letramento, pois a sociedade contemporânea coloca a imagem como 

componente independentemente significativo que participa como uma das semioses 

envolvidas na composição global do texto. 

Afirmando os pressupostos de Kress e van Leeuwen (2006) com relação à posição da 

imagem como componente semiótico dos textos multimodais, Dionísio (2006, p. 131) 

argumenta que:  

 

Imagem e palavra matem uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais 

integrada [...] Cada vez mais se observa a combinação de material visual 

com a escrita; vivemos, sem dúvida, numa sociedade cada vez mais visual. 

Representação e imagens não são meramente formas de expressão para 

divulgação de informações, ou representações naturais, mas são acima de 

tudo, textos especialmente construídos que revelam as nossas relações com a 

sociedade e com o que a sociedade representa.  

 

Nesse sentido, enfatizamos o grau de importância que as diferentes formas de 

linguagem são capazes de assegurar mediante a necessidade intrínseca de manter uma 

interação ativa entre os participantes envolvidos pelo ato social de comunicação. Cabe ainda 

salientar que, os aspectos multimodais se fazem presentes nas manifestações ideológicas dos 

textos no mundo atual e globalizado. Isso permite um enriquecimento dos mesmos que, além 

de contarem com imagens verbais, passam a deslocar posicionamentos relacionados às 

linguagens não-verbais que circulam e moldam, juntamente com a linguagem verbal, as 

compreensões e interpretações de tais textos. 

                                                           
33

 So far we have distinguished two kinds of visual literacy: one in which visual communication has been made 

subservient to language and in which images have come to be regarded as unstructured replicas of reality (the 

„old visual literacy‟, in our terms); and another in which (spoken) language exists side by side with, and 

independent of, forms of visual representation which are openly structured, rather than viewed as more or less 

faithful duplicates of reality (the „new‟, in our terms). (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 23) 
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De acordo com Vieira (2007), nós somos bombardeadas com uma infinidade de 

imagens as quais podem torna-se confusas e insignificativas, haja vista que essa modalidade 

semiótica exige do leitor novas formas de letramento. Dessa forma, os sujeitos além de se 

familiarizarem com a multimodalidade textual, devem ser capazes de construir textos com 

imagens e, ainda, serem críticos para lidar com essa nova realidade textual. Assim, 

compreender a multimodalidade significa ser ativamente crítico na análise e produção de 

textos que articulem linguagem verbal a outros modos semióticos, entendendo-os como 

componentes essenciais de tais textos. 

Apesar de o visual estar constantemente presente nos gêneros textuais, ainda é 

notório a falta de preocupação em capacitar os sujeitos com um letramento visual adequado 

que o permita compreender as diferentes semioses como partes integrantes do significado 

global do texto e não como meros recursos acessórios. Tomando por base os pressupostos de 

Kress e van Leeuwen (2006), nas séries iniciais a escola encoraja as crianças a produzirem 

imagens e a ilustrarem seus trabalhos como forma de auto-expressão e não de comunicação; 

na sequência da escolaridade, a escrita assume papel primordial e as imagens são colocadas 

em segundo plano, dessa forma, a escrita é o modo semiótico privilegiado e dominante.  

De acordo com os autores, o letramento deve ser repensado, pois: 

 

[...] as imagens cumprem um papel cada vez mais importante, e não só em 

textos infantis. Seja nas mídias eletrônicas seja nas mídias impressas [...] 

muitos textos agora envolvem uma complexa interação entre texto escrito, 

imagens e outros elementos gráficos e sonoros, compostos como entidades 

coerentes [...]
34

 (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 16-17, tradução livre) 

 

Assim, na nossa sociedade altamente multimodal, não é suficiente dominar apenas os 

códigos escrito e oral, já que os textos pelos quais nos comunicamos dispõem de outros 

recursos semióticos além da escrita e da oralidade. Tais recursos devem ser analisados na 

composição do todo, pois eles não são neutros e desempenham objetivos específicos, além de 

posições ideológicas determinadas e marcadamente situadas. 

Acrescenta-se a isso, as palavras de Vieira (2007, p. 9) pelas quais ele sugere que: 

 

Os textos requerem além de aparato tecnológico, cores variadas e 

sofisticados recursos visuais. Ao texto pós-moderno acresce a necessidade 

                                                           
34

 [...] images play an ever-increasing role, and not Just in texts for children. Whether in the print or electronic 

media, whether in newspapers, magazines, CD-ROMs or websites, whether as public relations materials, 

advertisements or as informational materials of all kinds, most texts now involve a complex interplay of written 

text, images and other graphic or sound elements, designed as coherent (often at the first level visual rather than 

verbal) entities by means of layout. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 16-17) 
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de utilizar mais do que uma articulada composição de frases e de períodos. 

Necessita-se de imagens, e até mesmo de sons e de movimentos (TV, 

cinema, internet), que se entrelaçam para construir os novos sentidos 

exigidos pelos textos contemporâneos.  

 

Sob essa perspectiva, a leitura de um texto é um processo que requer atitude crítica e 

intencionalidades de sentidos, é mais facilmente apreendida quando diferentes manifestações 

linguísticas e não linguísticas que caracterizam a multimodalidade discursiva entrelaçam-se 

instantaneamente na tessitura textual, o que permite uma leitura do todo por meio da soma das 

partes (diferentes semioses) constitutivas do texto. 

Mediante tal premissa, Maroun (2007, p. 79) argumenta, então, que: 

 

De acordo com a perspectiva multimodal, não é possível ler textos de 

maneira eficiente considerando somente a linguagem escrita, pois esta 

consiste apenas em um elemento representativo que coexiste com uma série 

de outros, como a diagramação da página (layout), o formato e a cor (ou 

cores) das letras, o uso de imagens e todo tipo de informação advinda de 

quaisquer modos semióticos que estão presentes no texto. 

 

Com base em tal posicionamento, a multimodalidade discursiva se mostra como um 

aspecto teórico-metodológico extremamente importante na composição e compreensão dos 

gêneros textuais, tendo em vista que diferentes formas linguísticas e semióticas atuam juntas 

na construção de sentidos de um texto qualquer, dentro dos parâmetros que norteiam e 

direcionam a estruturação dos diferentes gêneros que circulam no meio social. 

Discutindo os posicionamentos de Kress e van Leeuwen (2006) sobre a composição 

e o texto multimodal, é interessante notar que os textos são compostos pela interligação de 

linguagens visuo-verbais, e, devem ser analisados em seu todo significativo e coeso, o que 

implica dizer que linguagem verbal e linguagem visual trabalham juntas, abolindo, dessa 

forma, o equívoco de priorizar a linguagem escrita. De acordo com os autores: 

 

Procuramos romper as fronteiras acadêmicas entre o estudo da linguagem e o 

estudo das imagens, e procuramos, na medida do possível, utilizar uma 

linguagem e uma terminologia compatíveis ao falar sobre ambas, uma vez 

que, em comunicações reais, as duas e certamente muitas outras [semioses] 

aparecem reunidas para produzir textos integrados [...] a integração de 

diferentes códigos semióticos é o trabalho de um código mais abrangente, 

cujas regras e sentidos provêem o texto multimodal com a lógica de sua 

integração
35

. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 177, tradução livre) 

                                                           
35

 We seek to break down the disciplinary boundaries between the study of language and the study of images, 

and we seek, as much as possible, to use compatible language, and compatible terminology to speak about both, 

for in actual communication the two, and indeed many others, come together to form integrated texts […] the 
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Diante disso, é importante notar que diferentes códigos que compõem a língua – 

sistema processual que permeia as relações sociais por meio das diversas formas linguísticas e 

semióticas manifestáveis nos vários contextos históricos e culturais dos seres humanos é 

determinado socialmente e imposto pela linguagem. Tais códigos são possivelmente 

analisados por meio dos diferentes gêneros textuais, os quais, em sua totalidade, utilizam 

diferentes linguagens, o que explicita direta ou indiretamente suas reais intenções e 

funcionalidades. 

A organização social contemporânea permite a comunicação através de várias 

práticas sociais que oportunizam a existência dos vários gêneros textuais, encarados como 

manifestações de linguagens sociais, que circulam em nosso meio, das mais diferentes formas 

e estilos. Organizar os gêneros utilizando os aparatos teórico-metodológicos da 

multimodalidade discursiva permite que, além do texto verbal, tenhamos uma noção de sua 

apresentação no mundo real. Sendo assim, vale salientar que determinados gêneros 

apresentam-se visualmente mais informativos do que outros, é o caso, por exemplo, da 

interação face a face, em que os participantes da situação sócio-comunicativa tem um acesso 

mais amplo a representação da realidade. Com relação a esse pensamento, Dionísio (2006, p. 

136) ressalta que: 

 

Partindo da premissa de que todos os gêneros textuais escritos e falados são 

multimodais, teremos que salientar que há diferentes níveis de manifestação 

da organização multimodal, que se estendem do nível de representação mais 

padronizado de acordo com as instâncias a que o texto se destina, como por 

exemplo, uma palestra em relação a outros gêneros orais da interação face a 

face. Além disso, pode-se falar na existência de um contínuo informativo 

visual dos gêneros textuais escritos que vai do menos visualmente 

informativo ao mais visualmente informativo [...] 

 

Um mesmo gênero pode ser mais visualmente informativo, ou seja, apresentar mais 

recursos multimodais, como cores diferentes, letras variadas, imagens, fotografias, dentre 

outros, haja vista o ambiente de circulação, as propostas objetivas da produção e o contexto 

no qual ele está inserido. É o caso, por exemplo, do gênero editorial que aparece menos 

visualmente informativo em seu ambiente padrão, o jornal, e mais visualmente informativo 

em revistas femininas, por exemplo, devido ao público a que se destina e por circular em um 

ambiente mais propício para hibridizações, conforme ilustramos com as figuras a seguir: 

                                                                                                                                                                                     
integration of different semiotic modes is the work of an overarching code whose rules and meanings provide the 

multimodal text with the logic of its integration. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 177) 



48 
 

Figura 1: Matar e esquartejar 

 

 

Fonte: Folha de São Paulo – Editorial 01, 03/06/2003 

 

 

 

Figura 2: Eu quero é beijar!!! 

 

 

Fonte: Revista Todateen -  Editorial 02, maio de 2003 
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No primeiro editorial, da Folha de São Paulo, vemos que há pouca informatividade 

visual. Os recursos multimodais mais aparentes são: o nome do gênero centralizado, em letras 

maiúsculas e sublinhado com uma linha azul; o título com uma letra maior que as demais 

utilizadas na composição; e, a divisão em duas colunas. Por se tratar de um editorial padrão de 

um jornal (seu ambiente prototípico), vem sempre identificado e requer poucos recursos 

visuais tendo em vista o caráter eminentemente impessoal e informativo que a instituição 

jornalística quer passar, além disso, o público também é específico e comumente confia em tal 

instituição.  

Já o segundo editorial, da revista Todateen, voltada para o público feminino 

adolescente, aparece como um gênero misto, no qual linguagem verbal e visual constroem 

juntas o significado global do gênero. O suporte e o público ao qual se destina permite que 

esse gênero seja mais visualmente informativo do que o editorial padrão do jornal. Aqui 

vários recursos visuais são utilizados para chamar a atenção do público leitor, tais como: cores 

diferenciadas, figuras e fotografias, diferentes tipos de letras, dentre outros, cada qual 

contribuindo significativamente para a leitura compreensiva do gênero. 

Assim, um mesmo gênero pode sofrer variações a partir dos recursos multimodais 

disponíveis, dos objetivos específicos que ele pretende alcançar, dos suportes nos quais 

circulam, e, ainda, de acordo com o público ao qual se destina. Ou seja, a orquestração do 

gênero deve ser plausível e apta para desencadear sentidos coerentes com o contexto 

situacional e cultural do qual fazem parte. 

A multimodalidade se constitui, ainda, como aspecto teórico-metodológico bastante 

pertinente para os estudos críticos do discurso, principalmente os que seguem os pressupostos 

da Análise de Discurso Crítica (ADC). Para a ADC, de acordo com Fairclough (2001), a 

noção de discurso abrange diferentes formas simbólicas como imagens visuais e textos que 

combinam palavras e imagens, as quais atuam como formas ideológicas evidenciando 

relações de poder. Dessa forma, Mauron (2007, p. 86) justifica o estudo dos textos 

multimodais pela ADC, afirmando que: “[...] no discurso contemporâneo, as imagens passam 

a compor o sentido dos textos juntamente com a modalidade escrita, com forte carga 

semântica e ideológica, deixando de apresentar caráter meramente ilustrativo”. 

Outro ponto importante a se considerar sobre a Multimodalidade Discursiva é sua 

inserção nos estudos semióticos sociais. Nesse sentido, Kress e van Leeuwen (2006) propõe 

os estudos em MD dentro de uma “teoria semiótica social da representação” a qual ver o 

signo como motivado e social, diferentemente da semiótica convencional que atribui ao signo 

propriedades inatas e imotivadas. Seguindo esse princípio, os autores propõem uma 
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Gramática do Desing Visual (GDV) para explicar regularidades nos processos visuais 

significativos, tal gramática se pauta em estudos linguísticos funcionais e defende uma visão 

multifuncional para a linguagem em suas diferentes manifestações semióticas como 

passaremos a ver mais detalhadamente a seguir. 
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Apresentamos neste capítulo os princípios funcionais da Multimodalidade Discursiva 

(MD), enfocando a tipografia como um recurso multimodal que apresenta significação por si 

mesma na relação com outras semioses. Em primeiro lugar, tratamos da escrita enquanto 

código semiótico tendo em vista que os sistemas de escrita são ambientes híbridos nos quais 

às linguagens visuais, verbais e sonoras se interelacionam para gerenciar sentidos. Em 

seguida, abordamos as metafunções sugeridas por Kress e van Leeuwen (2006) para entender 

e analisar como as imagens operam significativamente nos texto. E, mostramos, ainda, a 

tipografia enquanto modo semiótico, colocando em evidência alguns princípios estruturais e 

significativos que fazem com que os recursos tipográficos atuem de maneira coerente nos 

gêneros de forma geral. 

 

2.1 Escrita e Tipografia 

 

Tendo em vista que, atualmente, a escrita é compreendida como um código 

semiótico que juntamente com outros códigos semióticos, constroem significados nos textos 

que circulam socialmente, é importante compreendê-la a partir dos princípios da tipografia 

enquanto recurso multimodal que participa da composição significativa dos textos, 

percebendo como linguagem visual o que até então era considerado apenas como linguagem 

verbal. Ou seja, as letras e os caracteres ortográficos e para-ortográficos passam a ser 

compreendidos e significantes não apenas enquanto códigos linguísticos que inspiram textos e 

sentidos, mas, também a partir dos seus traços visuais que somam significados multimodais e 

multissignificativos. 

Inicialmente, a tipografia foi compreendida como sinônimo de impressão, por meio 

dos tipos móveis surgidos na Europa no século XV. Dessa forma, era definida a partir das 

técnicas utilizadas na reprodução dos textos, como, por exemplo, manipulação e organização 

dos caracteres, tipo de tinta e de papel utilizados na impressão, o que indica que desde seus 

primórdios, a tipografia é determinada por fatores tecnológicos. 

 

CAPÍTULO 2: TIPOGRAFIA E MULTIMODALIDADE 
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Traçando um percurso histórico sobre tipografia, Borges (2005) percebeu que ao 

longo dos anos, às técnicas e às questões culturais transformaram a escrita e 

consequentemente a relação entre leitores e escritores. Partindo dessa constatação ela se 

dedica a investigar as fontes digitais em meio ao ambiente híbrido da cibercultura.  

Com esse objetivo, a referida autora, diz que “a tipografia passou de uma 

classificação relativa à forma dos caracteres para uma relativa à linguagem” (BORGES, 2005, 

p. 9). Antes da era digital, a tipografia era dividida em cinco estilos definidos por meio das 

formas das letras, tendo em vista as ferramentas utilizadas na inscrição. Dessa forma, o 

importante era a espessura dos traços e as formas das serifas. Para Graig (1999, p. 32 apud 

BORGES, 2005, p. 9) os estilos seguem a seguinte ordem histórica:  

1. estilo antigo, Garamond (França), 1617; 

2. transicional, Baskerville (Inglaterra), 1757; 

3. moderno, Bodoni (Itália), 1788; 

4. serifa quadrada ou estilo egípcio, Century Expanded (Estados Unidos), 1895; 

5. sem seriva, Helvética (Suíça), 1957;
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entretanto, com base numa bibliografia mais recente, a tipografia assume hoje, um 

caráter pós-moderno. A tipografia pós-moderna surgiu devido aos avanços tecnológicos, 

                                                           
36

 A fonte Helvética não está disponível neste programa (Microsoft Word, 2007), portanto a substituímos pela 

fonte Arial que também não possui serifas. 

 

Century Expanded 

“[...] a informação visual é o mais 

antigo registro da história 

humana.” (DONDIS, 2007, p. 7) 

Arial 

[...] a informação visual é o mais 
antigo registro da história 

humana.” (DONDIS, 2007, p. 7) 

Garamond 

“[...] a informação visual é o mais 
antigo registro da história 

humana.” (DONDIS, 2007, p. 7) 

Baskerville  

“[...] a informação visual é o mais 

antigo registro da história humana.” 

(DONDIS, 2007, p. 7) 

Bodoni 

“[...] a informação visual é o mais 

antigo registro da história humana.” 

(DONDIS, 2007, p. 7) 
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principalmente com o advento da tecnologia digital; da emergência da figura do tipógrafo 

como alguém capaz de promover inovações na prática tipográfica; e, a partir dos movimentos 

de vanguarda do início do século XIX, como: o futurismo, o dadaísmo e o construtivismo. 

O futurismo propunha guerra total contra as tradições românticas principalmente na 

área da literatura. Os livros futuristas representaram os primeiros manifestos da tipografia 

moderna, a qual era usada para intensificar o conteúdo dos textos o que não acontecia de 

forma aleatória, pois as inovações tipográficas representavam importância semântica e 

serviam para expressar analogias nos textos. O dadaísmo se aproxima dos ideais futuristas por 

rejeitar o “bom gosto” romântico e a ideia da “arte pela arte”. Nesse movimento, a tipografia 

se apresentava como direta e impactante de acordo com as técnicas utilizadas em sua 

produção. O construtivismo, seguindo alguns princípios das vanguardas anteriores, promove 

uma espécie de “arte útil”, ou seja, adapta as habilidades artísticas à sociedade. Outros 

movimentos também serviram como influência para uma tipografia pós-moderna, como o 

funcionalismo suíço e o Estilo Internacional que propunha uma tipografia neutra, 

compreensível e funcional. 

Devido aos experimentalismos desses movimentos e aos avanços tecnológicos na 

área do design gráfico, como também, a outros fatores mencionados anteriormente, a 

tipografia pós-moderna privilegia as estruturas visuais dos conteúdos verbais. Dessa forma, 

trata-se de um layout complexo no qual os elementos são posicionados em camadas 

sobrepostas e formas fragmentadas a partir de arranjos tipográficos que desafiam os padrões 

racionalistas de leitura, o que ocasiona polêmicas com relação às questões de legibilidade e de 

respeito ao leitor. A leitura deixa de ser uma atividade tranquila e linear exigindo que o leitor 

tome direcionamentos diferentes para compreender os textos. (cf. FARIAS, 2001) 

Seguindo tais princípios, Borges (2005, p. 10) sugere que a área da tipografia é 

dividida de acordo com dois pontos de vista diferentes: “o da tipografia que representa a letra, 

que deve formar palavras, ser invisível e submissa ao conteúdo do texto; e o da tipografia que 

assume uma função própria de dar significado ao texto por meio da linguagem visual.” 

De forma ampla e abrangente, Niemeyer (2010) sugere que a tipografia deve ser 

compreendida, atualmente, como um elemento importante no desenvolvimento da 

comunicação. Tendo em vista que a tipografia compreende o desenho e a produção de letras, 

sua distribuição e organização em determinado suporte, seja ele um papel ou a tela de um 

computador, ela colabora na transmissão das mensagens verbais escritas a partir de seus 

aspectos visuais. Dessa forma, conduz o leitor na leitura de um texto, estimulando sua 

compreensão e aprofundando seu entendimento. Em síntese, “a tipografia deve cumprir as 
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metas do sistema de comunicação, explorar e atender as limitações tecnológicas, de modo que 

o resultado atinja os objetivos estéticos, de significação e de usabilidade” (NIEMEYER, 2010, 

p. 14). 

Para Farias (2001, p. 15), a tipografia deve ser compreendida como 

 

O conjunto de práticas subjacentes à criação e utilização de símbolos visíveis 

relacionados aos caracteres ortográficos (letras) e para-ortográficos (tais 

como números e sinais de pontuação) para fins de reprodução, 

independentemente do modo como foram criados (a mão livre, por meios 

mecânicos) ou reproduzidos (impressos em papel, gravados em um 

documento digital). 

 

Nesse sentido, a tipografia está relacionada à criação de fontes e a disposição de tais 

fontes em determinado suporte. Os elementos tipográficos são responsáveis pelo design da 

página impressa ou online e trabalham tanto a questão estética por meio da linguagem visual, 

quanto à informação verbal por meio do conteúdo do texto. Assim, as fontes são mais que 

letras que formam palavras para serem lidas, elas são imagens que falam por si mesmas, 

constituindo-se, dessa forma, como componentes visualmente significativos. 

Fernandes (2006) concorda com o conceito de tipografia da forma como Farias 

(2001) a compreende, e acrescenta ao estudo da letra tipográfica questões cognitivas e 

ideológicas que se mostram presentes em tais estruturas. Com isso, o autor destaca a 

identidade e especificidade das composições tipográficas no sentido de representarem 

escolhas sígnicas dos autores dos textos, bem como, do que se supõe como condizente e 

apropriado para determinado público leitor.  

Ainda de acordo com Fernandes (2006), é oportuno destacar que a tipografia que nos 

interessa é aquela capaz de orientar a percepção da própria letra enquanto forma significativa 

capaz de gerenciar sentidos. Assim sendo, o próprio código linguístico é reconfigurado 

levando em consideração seus aspectos visuais. 

Tendo em vista que com o surgimento da escrita, o homem teve meios mais 

propícios para repassar informações e conhecimentos de forma descontextualizada, ou seja, 

fora do contexto imediato da situação comunicativa, é válido afirmar que a escrita traduz em 

substância a identidade e a lógica por meio da qual os homens inscrevem sua existência. 

 

A tipografia traduz, em substância, não só a identidade, mas a própria lógica 

através da qual os humanos delimitam a existência [...] a letra tipográfica é a 

forma mais elaborada, mais requintada, e mais perfeita que dispomos para 

representar – e nos representarmos – nessa epopéia chamada vida em 

sociedade [...] é com a letra escrita que o pensamento ganha maior 
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autonomia, converte-se enfim, em matéria sobre a qual pode rever-se e 

converter-se em coisa inteligente exposta à apreciação, ao julgamento, à 

avaliação. (FERNANDES, 2006, p. 35) 

 

Seguindo essa lógica, a letra não deve ser vista apenas como objeto de informação 

racional, deve também ser vista como expressão capaz de traduzir intenções estéticas diversas 

já que elas não se esgotam facilmente possibilitando sempre novas interpretações. Por isso, a 

tipografia é considerada um dos mais ricos aspectos da informação estética tendo em vista sua 

participação em todo o design gráfico do texto. 

Partindo da seguinte afirmação, o autor mencionado acima, propõe estudar a 

tipografia seguindo os princípios da semiótica: 

 

A letra não é só símbolo, e, sim, também ícone. É uma forma que sofre todas 

as influências da estética de seu tempo, e as expressa. É reflexo não só da 

imagem textual, mas carga expressiva e cultural da mensagem. A tipografia 

possui um discurso próprio, uma fala que vai além do signo propriamente 

fonético. (FERNANDES, 2006, p. 36) 

 

A semiótica é compreendida como a teoria geral dos signos, pois ela investiga todos 

os signos, suas relações e processos, de forma implícita, intuitiva e automática. Seguindo 

esses princípios, a semiótica pierceana argumenta que as cognições, as ideias e até mesmo o 

homem, são entidades semióticas (cf. FERNANDES, 2006). 

Fernandes (2006), tomando por base as referências de Pierce (1990), refere-se ao 

signo como sendo composto por três constituintes fundamentais: simplesmente como signo, 

como coisa significada e como cognição produzida na mente. Dessa forma, o signo representa 

uma relação solidária entre três pólos: “[...] 1) a face perceptível do signo „representamen‟, ou 

significante; 2) o que ele representa „objeto‟ ou referente; 3) e o que significa, „interpretante” 

ou significado” (FERNANDES, 2006, p. 38, grifos do autor). 

O signo é incompleto e parcial por natureza, pois ele é um elemento substitutivo que 

representa algo que não é, mas está em seu lugar, nesse sentido ele é mediador entre 

determinado objeto que está sendo representado e seu significado ou efeito que (re)produz. As 

relações entre os signos devem ser vistas com algo construído socialmente, já que a semiótica 

estuda os signos no interior da vida social. 

Um ponto a se considerar no estudo dos signos é a sua variedade. Pierce distingue 

três tipos, sendo esses três os mais conhecidos: ícone, índice e símbolo. Seguindo as 

propostas de Pierce, Fernandes (2006, p. 40) os define como: 
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[...] o ícone é um símbolo que retrata, imita o seu objeto, vale dizer, que tem 

pelo menos um traço comum com seu objeto [...] índice é um signo que tem 

relação real, causal, direta com seu objeto, que aponta diretamente para o seu 

objeto ou assinala, que dirige nossa atenção para o objeto indicado, como 

que por um impulso cego [...] Símbolo é um signo que não imita nem indica 

seu objeto, mas que representa de maneira arbitrária, convencional. (grifos 

do autor) 

 

Diante disso, podemos dizer com base em Fernandes (2006), que os ícones são 

essenciais para representar imagens e impressões pictóricas já que correspondem a parte mais 

elementar da cognição; os índices, por sua vez, interagem fisicamente com os objetos, 

apontam para a realidade em um dado momento, e, preenchem vazios conceituais garantindo 

a comunicação; e os símbolos, correspondem a convenções sociais estabelecidas por meio de 

elaborações arbitrárias de conceitos.  

Nas composições tipográficas, as relações sígnicas se dão por meio da iconicidade, 

ou seja, os signos substituem determinado objeto por meio de semelhanças; e, por meio de 

processos simbólicos, quando os signos são portadores de atributos abstratos que representam 

convenções sociais e culturais. Assim, a composição tipográfica põe em evidência a 

criatividade de um autor, sua maneira de mostrar o mundo e suas experiências, suas visões 

ideológicas e valores culturais e sociais, e ainda, a forma como ele visualiza seus possíveis 

leitores, suas possibilidades interpretativas e mentais (cf. FERNANDES, 2006).  

Trata-se de uma composição criativa, na qual as escolhas de determinadas estruturas 

tipográficas representam objetivos específicos dentro das possibilidades de comunicação. A 

composição tipográfica permite que o texto seja lido visualmente. Assim, o conteúdo verbal 

expresso pelo texto deve levar em consideração toda a linguagem visual envolvida em sua 

produção. 

De acordo com Borges (2005, p. 11): 

 

O tipo de letra e a disposição dos elementos na página fazem o texto ter 

maior ou menor visibilidade, legibilidade e leiturabilidade, todos fatores 

determinantes do layout e que podem facilitar ou dificultar a leitura. A 

disposição dos elementos na página pode expressar diversos objetivos que 

não precisam ser o de ajudar o leitor na identificação das letras ou tornar a 

leitura agradável. 

 

Partindo desse ponto, é importante esclarecer algumas diferenças entre legibilidade e 

leiturabilidade, haja vista que esses princípios atuam de forma conjunta na compreensão dos 

textos ao unir aspectos visuais e verbais. 
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De acordo com Farias (2001), em inglês, muitas vezes, os termos “legibility” e 

“readability” são tratados como sinônimos, porém eles são distintos e cumprem funções 

específicas no ambiente tipográfico. Nesse sentido, cabe-nos, inicialmente, apresentar a 

definição de tais termos:  

 

Legibilidade é o atributo de caracteres que possibilita que cada um deles seja 

diferenciado do outro, refere-se à clareza de caracteres isolados. Isso 

depende de algumas características, como espessura das hastes e a forma do 

caractere [...] Já a leiturabilidade é a qualidade que torna possível o 

reconhecimento do conteúdo da informação em um suporte quando ela está 

representada por caracteres em grupamentos com significação, como 

palavras, frases ou texto corrido. (BORGES, 2005, p. 12, grifos nossos) 

 

Tais conceitos se complementam já que a leitura e a compreensão dos textos ocorrem 

de forma simultânea. À medida que os leitores identificam as letras eles também decodificam 

palavras e consequentemente seus significados. É válido ressaltar ainda que, características 

como, tamanho da fonte, comprimento e espaçamento de linhas determinam a leiturabilidade, 

pois proporcionam sensações nos leitores já que podem ser utilizados de diferentes maneiras. 

Alguns padrões de leiturabilidade foram definidos na modernidade, porém eles não são fixos 

e são apreendidos e culturalmente incentivados. (cf. BORGES, 2005). 

A fim de definir regras para a “Nova Tipografia”, Tschichold, assim como 

argumenta Borges (2005), propôs regras para organização formal do layout, o qual deveria 

transmitir apenas a opinião do autor. Para que isso acontecesse, a tipografia deveria ser 

invisível e neutra e formar um layout imparcial e impessoal. Entretanto, essa neutralidade é 

impossível, pois as formas visuais sempre transmitem algum tipo de informação, o que pode 

ser comprovado por meio de textos que privilegiam as formas das letras como componentes 

significativos em detrimento das informações verbais por eles veiculadas. 

Ainda de acordo com o referido autor, a escrita é um sistema aberto criado pelo 

homem. Esse sistema está em constante modificação e interação com o mundo, tendo em vista 

que se trata de um modo social de se constituir comunicação. A escrita é uma forma de 

representar o mundo, não apenas por seu conteúdo verbal, mas levando em consideração sua 

forma, haja vista que esta é também gerenciadora de sentidos, daí a necessidade de se 

compreender a escrita como uma manifestação semiótica que opera de diferentes maneiras em 

virtude das diversas possibilidades de composição tipográfica que pode ofertar. 
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A escrita ocidental, composta pelo alfabeto fonético é regida por leis que determinam 

à possibilidade de várias combinações entre um número finito de caracteres capazes de gerar 

uma infinidade de palavras, frases e textos.  

Cabe frisar que as línguas escritas podem ser representadas de diferentes maneiras já 

que elas se constituem como um ambiente híbrido no qual constatamos a presença de 

elementos sonoros, visuais e verbais que se relacionam de maneira conjunta para gerar 

significados. Não se trata de uma relação de subordinação ou dependência, as fronteiras entre 

as linguagens são móveis e os limites não são precisos, trata-se de um cruzamento de códigos 

que se relacionam de forma intencional. A esse fenômeno de combinação de diferentes 

códigos para gerar estruturas comunicativas dá-se o nome de hibridação. A hibridação 

depende do ambiente no qual se inscrevem os sistemas de escrita, pois estes podem ser mais 

rígidos ou mais flexíveis. As tecnologias digitais, por exemplo, permitem maiores 

possibilidades de interrelação entre diferentes linguagens (visuais, verbais, sonoras). 

Borges (2005, p. 39) sugere que algumas composições gráficas enfatizam a 

linguagem visual e deixam a própria identificação das letras muitas vezes comprometida. Isso 

não quer dizer que não haja comunicação, muito pelo contrário, a linguagem visual compõe a 

mensagem e permite uma compreensão mais livre já que permite ao leitor várias 

possibilidades de interpretação. 

O caráter significativo da tipografia por meio da visualidade, se deve, em parte, ao 

avanço tecnológico haja vista o movimento de unificação entre as matrizes verbais e visuais 

no design gráfico. A tipografia é compreendida como um recurso significativo que se pauta 

em objetivos concretos, tendo em vista que os textos cumprem funções sociais específicas. 

Nesse sentido, a tipografia desempenha papel primordial na composição e 

significação do texto escrito: 

 

Ela é responsável pela forma como os caracteres aparecem, depende dela a 

fácil ou difícil identificação de uma letra. Para que os caracteres sejam 

reconhecidos, eles precisam estar de acordo com algumas formas gerais que 

as caracterizam como letras de um alfabeto. A tipografia pode inovar na 

forma de um caractere, mas para representar uma letra que pertence a um 

alfabeto ela não pode deixar de carregar a forma fundamental que permite a 

identificação de um caractere. (BORGES, 2005, p. 27) 

 

É oportuno dizer que a tipografia possibilita a construção de uma linguagem visual a 

partir da língua escrita alfabética. O tipógrafo se preocupa com a forma do texto, ou seja, com 

as letras, os caracteres, as cores, enfim, todo o layout da composição tipográfica já que estes 
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elementos são altamente significativos, fato que se tornou bem mais evidenciado devido aos 

avanços tecnológicos que permitiram o desenvolvimento de uma tipografia digital. 

No meio digital existem possibilidades de experimentalismo que não eram possíveis 

em outros meios. Com o uso de computadores pessoais, qualquer pessoa pode utilizar-se de 

diferentes composições tipográficas as quais possuem significados específicos em detrimento 

dos objetivos pretendidos. As estruturas tipográficas, sendo altamente visuais, possibilitam a 

montagem de textos nos quais a linguagem visual obtém um destaque significativo que 

juntamente com o conteúdo verbal do texto podem oferecer uma mensagem mais complexa e 

multimodal. Entretanto, vale ressaltar que a multimodalidade não está atrelada apenas ao meio 

digital haja vista que se trata de um recurso presente em todas as formas de comunicação que 

se concretizam por meio dos diversos gêneros textuais. 

Em meio ao exposto, cabe-nos concluir que a tipografia, enquanto um recurso 

multimodal que gera significações visuais atua de modo coerente e satisfatório nos gêneros 

textuais, levando em consideração seus propósitos comunicativos. Cabe-nos agora ver como a 

tipografia e a multimodalidade operam de maneira significativa nos gêneros em virtude das 

funções comunicativas que desempenham. 

 

2.2 Multimodalidade e Gramática do Design Visual  

 

Os estudos sobre a imagem como um componente semiótico assim como a 

linguagem verbal e outras manifestações significativas, se fundamentam nos princípios de 

uma teoria Semiótica Social. Diferentemente da Semiótica tradicional que concebia o signo 

como arbitrário e totalmente dependente do conceito de semiologia no qual significante e 

significado compõem a produção dos signos; a Semiótica Social diz que os signos são 

construídos socialmente de acordo com as intenções dos produtores que assumem 

determinada construção semiótica como a mais plausível para realizar seus objetivos. Dessa 

forma, os signos são motivados, partem da cultura e da história do produtor dos signos, 

levando em consideração o contexto especial de produção, as valorações ideológicas, crenças 

e convenções sociais. 

Nesse sentido, o social é eminentemente importante na produção e compreensão dos 

signos que aparecem de diferentes maneiras, envolvendo diferentes códigos semióticos, no 

intuito de construir significados multimodais na composição dos discursos. 

Nas palavras de Kress e van Leeuwen (2006, p. 7-8): 
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Produtores de signos [...] tem um sentido (o significado), que eles querem 

expressar, e então o expressam através de algum(ns) modo(s) semiótico(s) 

que dispõe(m) da forma subjetivamente sentida como mais apta e mais 

plausível (o significante). Isso quer dizer que na semiótica social o signo não 

é uma conjunção pré-existente de um significado e um significante, um 

signo já produzido a ser reconhecido, escolhido e usado como tal, da 

maneira em que os signos são geralmente considerados pela „semiologia‟, ou 

seja, como sendo „disponíveis para uso‟. Ao invés disso, focamos no 

processo de produção do signo, no qual o significante (a forma) e o 

significado (o sentido) são relativamente independentes uns dos outros até 

que eles sejam reunidos pelo produtor de um signo recém-produzido
37

. 

(Tradução livre). 

 

 

Assumindo uma postura social, na qual os processos de produção das semioses se 

ajustam a critérios específicos dos produtores, é interessante compreender a semiótica como 

“o estudo geral da semiose, isto é, dos processos e efeitos da produção e reprodução, recepção 

e circulação de significados em todas as formas, usadas por todos os tipos de agentes de 

comunicação” (HODGE e KRESS apud MAGALHÃES 2005).  

Tomando por base os pressupostos da Semiótica Social e acreditando que as 

imagens, enquanto manifestações semióticas, produzem significados específicos nos textos 

por meio de suas características representacionais, interativas e composicionais, Kress e Van 

Leeuwen (2006) desenvolvem uma gramática visual para analisar e interpretar estruturas 

visuais. 

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), as estruturas visuais, assim como as 

estruturas linguísticas, representam pessoas, lugares e coisas. Nesse sentido, é necessário 

estudá-las como formas significativas coerentes que atuam de maneira apropriada em 

determinados contextos e com determinados fins. Os autores se pautam, ainda, em estudos 

funcionalistas para desenvolver suas teorias de análises visuais, principalmente na Linguística 

Sistêmico-Funcional de Halliday, a qual é multifuncional e concebe a linguagem como um 

sistema de escolhas para realizar determinadas funções. Dessa forma, a linguagem apresenta-

se por meio de três metafunções interligadas: ideacional, interpessoal e textual. 

Seguindo as teorias metafuncionais de Halliday, Kress e van Leeuwen (2006) propõe 

a Gramática do Design Visual (GDV) para analisar a sintaxe visual no Ocidente. Tal proposta 

                                                           
s
 Sign-makers thus „have‟ a meaning, the signified, which they wish to express, and then express it through the 

semiotic mode(s) that make(s) available the subjectively felt, most plausible, most apt form, as the signifier. This 

means that in social semiotics the sing is not the pre-existing conjunction of a signifier and a signified, a ready-

made sing to be recognized, chosen and used as it is, in the way that signs are usually thought to be „available for 

use‟ in „semiology‟. Rather we focus on the process of sign-making, in which the signifier (the form) an the 

signified (the meaning) are relatively independent of each other until they are brought together by the sign-maker 

in a newly made sign. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 7-8) 
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não se fundamenta na construção de uma gramática universal, pois cada cultura e cada 

sociedade dispõe de maneiras particulares de representar e compreender discursos. Assim: 

 

[...] acreditamos que o design visual, como todos os modos semióticos, 

preenche três funções principais [...] toda semiose preenche ambas uma 

função „ideacional‟, uma função de representar o „mundo ao redor e dentro 

de nós‟ e uma função „interpessoal‟, uma função de representar interações 

sociais. Toda entidade mensageira – texto – também tenta apresentar um 

„mundo textual‟ coerente, o que Halliday chama a função „textual‟ – um 

mundo no qual todos os elementos do texto coerem internamente, e que ele 

mesmo coere com seu ambiente proeminente
38

. (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 15, tradução livre) 

 

É nesse contexto que a GDV propõe estudar todo processo de produção sígnica 

enquanto uma ação social determinada pelas necessidades da situação comunicativa e pelos 

interesses do produtor do signo. Esse processo leva em consideração fatores ideológicos 

constituídos de acordo com as estruturas de poder, e se difere de gramáticas tradicionais tendo 

em vista que suas regras não são fixas e incontestáveis, ao contrário, dependem do contexto 

social de uso.  

Para Almeida (2008, p. 10): 

 

[...] a grande contribuição da Gramática Visual (GV) para o campo da 

linguística tem sido oferecer um meio sistemático de análise de estruturas 

visuais via um conjunto de regras e normas formais, e desmistificar uma 

percepção generalizada das imagens enquanto códigos desprovidos de 

significados ideológicos, ao propor investigá-las em termos de suas 

metafunções visuais sob uma perspectiva crítico-social que entende que os 

elementos de uma determinada estrutura visual se correlacionam para 

comunicar significados política e socialmente embasados. 

 

Com base em tal afirmação, podemos dizer que a GDV promove análises e 

interpretações críticas das imagens as quais eram negligenciadas ou condicionadas à 

linguagem verbal, possibilitando compreensões significativas por meio dos aspectos visuais 

que operam de forma coerente e promissora na constituição dos discursos. 

Kress e van Leeuwen (2006) fazem uma adaptação das metafunções sugeridas por 

Halliday para dar conta dos propósitos estabelecidos na análise de estruturas visuais. Com 

                                                           
38

 [...] we believe that visual design, like all semiotic modes, fulfils three major functions. To used Halliday‟s 

terms, every semiotic fulfils both an „ideational‟ function, a function of representing „the world around and 

inside us‟ and an „interpersonal‟ function, a function of enacting social interactions as social relations. All 

message entities – texts – also attempt to present a coherent „world of the text‟, what Halliday call the „textual‟ 

function – a world in which all the elements of the text cohere internally, and which itself coheres with its 

relevant environment. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 15) 



62 
 

isso, eles sugerem que as imagens podem ser analisadas a partir de suas estruturas 

representacionais, dos seus significados interativos e dos seus significados composicionais, os 

quais correspondem as três metafunções de Halliday: ideacional, interpessoal e textual, 

respectivamente. Essa adaptação se justifica, nas palavras de Kress e van Leeuwen (2006, p. 

41-42), por que: 

para funcionar como um sistema de comunicação completo, o visual, como 

todos os modos semióticos, tem que servir a várias exigências 

representacionais e comunicacionais [...] as três metafunções se aplicam a 

todos os modos semióticos, e não são específicos da fala e da escrita
39

. 

(Tradução livre). 

 

É interessante destacar que as metafunções da forma como foram sugeridas por 

Halliday se aplicam apenas a textos escritos e orais. Partindo desse princípio, Kress e van 

Leeuwen (2006), aprimoram tais metafunções, pois para eles qualquer modo semiótico 

cumpre as funções de representar pessoas, lugares e coisas; estabelece interações sociais; e, 

apresenta a capacidade de formar textos coerentes e significativos.  

O quadro a seguir apresenta um resumo das metafunções da forma como foram 

propostas inicialmente pelos estudos funcionalistas de Halliday (1978), e, posteriormente 

como foram adaptadas por Kress e van Leeuwen (2006) para analisar estruturas visuais. 

 

Quadro 1: Resumo das metafunções (FERNANDES e ALMEIDA, 2008, p. 12) 

 
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 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 e van Leeuwen, 2006), onde recursos 

visuais constroem “a natureza das relações de que 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 e van Leeuwen, e se refere aos 

significados obtidos através da “distribuição do valor da 

informação ou ênfase relativa entre os elementos da 

imagem” 

                                                           
39

 [...] to function as a full system of communication, the visual, like all semiotic modes, has to serve several 

representational and communicational requirements. The three metafunctions which he posits are the ideational, 

the interpersonal and the textual. In the form in which we gloss them they apply to all semiotic modes, and are 

not specific to speech or writing. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 41-42) 
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Cabe-nos agora apresentar cada uma das metafunções para podermos compreender 

melhor como se dá o processo de construção e significação dos textos multimodais, nos quais 

as imagens se mostram como componentes indispensáveis à interpretação. 

 

2.2.1 Metafunção Representacional 

 

Segundo Kress e van Leeuwen (2006), as estruturas visuais possuem propriedades 

semânticas definidas. Dessa forma, sua composição não se dá de forma aleatória e 

inconsciente, muito pelo contrário, a maneira como as imagens são representadas mostra 

valores ideológicos e intenções específicas dos produtores em virtude das interações que 

pretendem estabelecer.  

Outro ponto importante diz respeito à possibilidade de representar a realidade. Pois 

as estruturas visuais não a reproduzem, elas produzem imagens da realidade, ou seja, as 

imagens não são formas prontas para reproduzi-la, são representações ideológicas que a 

constroem de determinada forma. 

No intuito de promover a análise de imagens, a GDV propõe que a função 

representacional se manifesta por meio de dois tipos específicos de participantes. Os 

participantes representados são aqueles que “constituem o conteúdo da comunicação”, isto 

é, são os participantes visíveis em qualquer imagem; e, os participantes interativos, “aqueles 

que falam, ouvem ou escrevem e lêem, produzem imagens ou as visualizam
40

” (KRESS e 

VAN LEEUWEN, 2006, p. 48, tradução livre). 

A metafunção representacional se divide em estrutura narrativa e estrutura 

conceitual. Na primeira há a presença de vetores que indicam que alguma ação está sendo 

realizada. Essa estrutura representa ações e eventos. A estrutura conceitual é realizada quando 

“existe uma taxonomia, uma classificação, em que os participantes representados são expostos 

como se estivessem subordinados a uma categoria superior” (FERNANDES e ALMEIDA, 

2008, p. 13), assim, essa estrutura representa particularidades dos participantes em termos de 

classes, significados, dentre outras categorias. 

Nas representações narrativas, a sintaxe visual depende de relações espaciais. Nos 

processos narrativos os participantes se conectam por vetores, os quais servem para 

representar ações e eventos. Os vetores indicam direcionalidade, ou seja, que algo está sendo 

                                                           
40

 […] interactive participants and represented participants. The former are the participants in the act of 

communication – the participants who speak and listen or write and read, make images or view them, whereas 

the latter are the participants who constitute the subject matter of the communication […] (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 48) 



64 
 

feito em direção a alguém, eles podem ser representados pela própria disposição do corpo ou 

membros do participante representado, ou por setas e linhas que também indicam direção; 

além de indicar direção, os vetores promovem interação entre participantes. De acordo com o 

tipo de vetor e com os participantes envolvidos no ato de comunicação, é possível perceber 

alguns processos narrativos, como por exemplo: ação, reação, processo verbal e mental (cf. 

FERNANDES e ALMEIDA, 2008). 

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), nos processos de ação, tem-se um 

participante obrigatório – o Ator, do qual parte o vetor, ou ele mesmo se constitui como o 

próprio; e um participante opcional, a Meta, para quem a ação é direcionada. Quando há 

apenas um participante envolvido, no caso o Ator, e a ação não é dirigida a ninguém, a 

estrutura é chamada de não-transacional. Já quando há dois participantes, um Ator e uma 

Meta, o que indica que uma ação está sendo direcionada para alguém, a estrutura é chamada 

de transacional. As estruturas transacionais podem ser bidirecionais – cada participante 

representa ora o papel de Ator e ora o de Meta, neste caso os participantes são chamados de 

interactores; e podem ser unidirecionais – quando a ação parte de apenas um participante, o 

Ator, em direção a Meta. 

Nos processos reacionais, a direção do olhar do participante representado forma um 

vetor, seu olhar é direcionado a alguém ou a alguma coisa, o que não se constitui como ação, 

mas como reação. O participante que olha é chamado de reator e precisa obrigatoriamente ter 

traços humanos ou ser humanizado. Assim como nos processos de ação, as reações podem ser 

transacionais ou não-transacionais. Nas reações transacionais é possível identificar para 

quem ou para o quê o participante está olhando, neste caso o objeto do seu olhar é chamado 

de fenômeno. Mas se “o ator olha para alguém ou alguma coisa não claramente especificada 

ou visualizada na composição imagética, em que é possível identificar o alvo do olhar, 

dizemos se tratar de uma reação não-transacional. Neste caso há apenas um participante que 

olha” (FERNANDES e ALMEIDA, 2008, p. 15). 

Além desses processos, outro tipo de vetor pode ser encontrado em balões que 

representam falas ou pensamentos. Neste caso, temos os processos de fala e mentais. Eles 

ligam um participante animado (o dizente, em processos verbais; e, o experienciador, no 

caso de processos mentais) a determinado conteúdo, ao que é falado, o enunciado, ou 

pensando, o fenômeno.  

Outro fator importante a se considerar nas estruturas narrativas é quando se tem uma 

cadeia de processos transacionais. Quando isso ocorre, surge outro tipo de processo: o 

processo de conversão. Neste processo, temos outro tipo de participante, o transmissor que 
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desempenha o papel de Ator em relação a determinado participante e de Meta em relação a 

outro, assim ele não apenas transmite a mensagem que recebe, mas também a modifica. (cf. 

KRESS E VAN LEEUWEN, 2006). 

Ainda com relação à função representacional, cabe-nos destacar as representações 

conceituais. Nestas, não há a presença de vetores, pois não há participantes executando ações. 

Elas descrevem quem é o participante representado em termos de classe, estrutura ou 

significação. De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), essas representações ocorrem em 

um processo classificacional, processo analítico ou processo simbólico. 

 Fernandes e Almeida (2008, p. 16), traduzindo as propostas da GVD, afirmam que 

nos processos classificacionais, os participantes que se apresentam em um grupo são 

definidos a partir de características comuns a todos os sujeitos classificados, dessa forma eles 

são arranjados e julgados como pertencentes ao mesmo grupo, a mesma classe. Na imagem a 

uma composição simétrica entre os participantes que os relaciona como subordinados a uma 

categoria maior, assim os participantes interagem uns com os outros, em que pelos menos um 

grupo de participantes atua como subordinado em relação a outro participante, o 

superordinado.  

Para Kress e van Leeuwen (2006, p. 79-80), as taxonomias classificacionais podem 

ser ocultas ou abertas: 

 

Taxonomia Oculta, uma taxonomia em que o Superordinado é inferido a 

partir das similaridades existentes entre os Subordinados e que são 

percebidas pelo observador, ou apenas indicadas no texto que a acompanha. 

 

Outras taxonomias [as chamadas Taxonomias Abertas] mostram um grau 

maior de (explícita) ordenação que inclui um Superordinado. Elas 

representam e nomeiam o Superordinado dentro de algum tipo de estrutura 

em árvore. Nessa estrutura a orientação é vertical, e o Superordinado é 

situado acima ou abaixo dos Subordinados
41

 [...] (grifos dos autores). 

(Tradução livre). 

 

Vale ressaltar que as representações classificacionais não precisam corresponder 

necessariamente a “realidade”. Os participantes que são julgados como pertencentes à mesma 

classe dependem de meios classificacionais que possibilitem ao produtor da imagem os 

                                                           
41

 The structure was a Covert Taxonomy, a taxonomy in which the Superordinate is inferred from such 

similarities as the viewer may perceive to exist between the Subordinates, or only indicated in the accompanying 

text […] Other taxonomies show a higher degree of (explicit) ordering include a Superordinate. They represent 

and name the Superordinate within some kind of tree structure. In that structure the orientation is vertical, and 

the Superordinate is placed above or below the Subordinates […] (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 79-80). 
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apresentar como tais de modo que os observadores possam entendê-los, mesmo se estes não 

exibirem características de seres reais (cf. KRESS e VAN LEEUWEN, 2006). 

Os processos analíticos relacionam os participantes em termos de uma estrutura 

parte-todo, envolvem dois tipos de participantes: um Portador (o todo) e os Atributos 

Possessivos (as partes). A análise envolve seleção, tendo em vista que determinados atributos 

do portador são levados em consideração em determinado contexto enquanto outros são 

ignorados, o que indica que um mesmo portador pode ser apresentado por meio de diferentes 

atributos.  Enfim, “o processo analítico é a opção usual, a opção „não-marcada‟, e, portanto, 

também a opção mais elementar no sistema visual de representação – um „é isso‟ visual
42

” 

(KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 89, tradução livre).  

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006) os processos analíticos se dividem em 

alguns tipos e subtipos: processos analíticos desestruturados, processos analíticos temporais, 

processos analíticos exaustivos e inclusivos; estruturas exaustivas conjugadas e compostas; 

processos topográficos e tipológicos; topografia dimensional e quantitativa; e, estruturas 

analíticas espácio-temporais. Destacamos apenas os processos analíticos estruturados, 

quando os participantes apresentam descrições sobre suas partes; e os processos 

desestruturados, quando a relação entre a parte e o todo não é especificada (cf. 

FERNANDES e ALMEIDA, 2008). 

Os processos simbólicos “são sobre o que um participante significa ou é” 
43

 (KRESS 

e VAN LEEUWEN, 2006, p. 105, tradução livre). A identidade dos participantes é 

estabelecida por meio dos atributos que chamam a atenção (tamanho, cores, posicionamento, 

etc.), dessa forma, existe uma relação entre o portador e seus atributos possessivos. Tais 

processos se dividem em atributivos e sugestivos. Nos processos atributivos, os 

participantes geralmente pousam para o observador; os processos simbólicos sugestivos tem 

apenas um participante, o Portador; tem a qualidade de retratar uma essência generalizada ao 

invés de momentos específicos. De forma resumida, “os processos Simbólicos Sugestivos 

representam o sentido e a identidade como vindo do interior, como derivados das próprias 

qualidades do Portador, enquanto que os processos Simbólicos Atributivos representam o 

                                                           
42

 […] can also be analytical, as in the case of fashion shots, or of advertisements which give a detailed depiction 

of the advertised product, or of press „mugshots‟ of politicians and other newsworthy person. (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 89) 
43

 Symbolic processes are about what a participant means or is. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 105) 
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sentido e a identidade como sendo conferidos ao Portador” 
44

 (KRESS e VAN LEEUWEN, 

2006, p. 106, tradução livre). 

Para concluir essa seção, é importante ressaltar que as imagens podem apresentar 

estruturas complexas que envolvem mais de um processo e diferentes níveis estruturais. O que 

indica que diferentes processos podem se interligar para formar imagens e possibilitar 

significados coerentes e funcionais. 

 

2.2.2 Metafunção Interativa 

 

Tendo em vista que as imagens envolvem dois tipos de participantes – 

representados e interativos, e que as relações de interação entre eles, envolvem ainda o 

produtor da imagem e o seu observador, é interessante destacar a função interativa como 

mediadora entre o produtor da imagem e o observador, pois ela “estabelece estratégias de 

aproximação ou afastamento do produtor do texto em relação ao seu leitor (um participante 

que é exterior à imagem) buscando estabelecer um elo, imaginário, entre ambos” 

(FERNANDES e ALMEIDA, 2008, p. 18). De acordo com Kress e van Leeuwen (2006) há 

quatro maneiras de estabelecer essa interação. São elas: contato, distância social, 

perspectiva e modalidade.  

O contato é estabelecido por meio de vetores formados pelas eyelines (linhas do 

olhar). Quando o contato é estabelecido por vetores que ligam o participante representado ao 

participante interativo, ou seja, quando é possível perceber a direção do olhar do participante 

representado para o observador exterior à imagem, promovendo uma interação, mesmo que 

imaginária, tem-se o contato de demanda. Além do vetor formado pelo olhar, podem ocorrer 

vetores adicionais como gestos, os quais promovem interação convidando o observador para 

alguma ação. Outro tipo de interação estabelecida por meio do contato é a oferta. Neste caso, 

o papel do observador é de mero expectador, o qual olha para o objeto representado como 

uma informação ou como objeto de contemplação; não há interação entre os participantes 

(representado e interativo) no sentido de não haver convite para ação. 

A distância social, por sua vez, “é a exposição do participante representado perto ou 

longe do leitor. A interação dos participantes representados na imagem cria uma relação 

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

                                                           
44

 As a result Symbolic Suggestive processes represent meaning an identity as coming from within, as deriving 

from qualities of the Carrier themselves, whereas Symbolic Attributive processes represent meaning an identity 

as being conferred to the Carrier. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 106) 
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e ALMEIDA, 2008, p. 19). Três enquadramentos sintetizam essa relação: plano fechado 

(close shot), plano médio (médium shot) e plano aberto (long shot). O primeiro plano, o 

plano fechado, mostra a cabeça e os ombros do participante representado, isso indica uma 

distância mínima entre ele e o observador, é como se os dois fizessem parte do mesmo 

mundo. No plano médio, o participante representado é mostrado do joelho para cima, assim 

há uma distância intermediária; participante representado e observador, embora não façam 

parte do mesmo mundo, exibem certo grau de aproximação. No plano aberto, há uma 

representação mais ampla, todo o corpo do participante é incluído na imagem, neste há uma 

distância pessoal máxima, um afastamento total entre os participantes. 

Vale salientar que a distância social estabelecida entre os participantes representados 

e os observadores é imaginária. Sendo assim: “as imagens nos permitem imaginariamente 

chegar tão perto de figuras públicas como se elas fossem nossas amigas e vizinhas – ou olhar 

para pessoas que são como nós mesmos como estranhas, „outras‟”
45

 (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 126, tradução livre). 

Outro modo de estabelecer relação entre os participantes representados e os 

observadores é a perspectiva, ou seja, a escolha de determinado ponto de vista ou ângulo. De 

acordo com Kress e van Leeuwen (2006), a escolha de determinado ponto de vista implica a 

possibilidade de expressar atitudes subjetivas, tanto do produtor da imagem como do 

observador, este último, no sentido de estar sujeito a algo ou alguém. As imagens podem ser 

subjetivas ou objetivas: “nas imagens subjetivas o observador pode ver o que é para ver 

apenas de um ponto de vista particular. Nas imagens objetivas, a imagem revela tudo que há 

para saber (ou o que o produtor da imagem julgou que seja assim) sobre os participantes 

representados [...]”
46

 (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 130, tradução livre). Nesse 

sentido, as imagens subjetivas desconsideram o observador e impõem determinado ponto de 

vista, enquanto que as objetivas foram selecionadas para o observador.  

Outro fator a se considerar com relação à perspectiva é a questão da angulação. As 

imagens são mostradas a partir de três ângulos básicos: frontal, oblíquo e vertical.  

O ângulo frontal pretende promover um envolvimento entre o observador e o 

participante representado, tornando este último como pertencente ao mundo do observador. 

De acordo com Fernandes e Almeida (2008, p. 21) “a posição interpretativa que é criada para 

                                                           
45

 Images allow us to imaginarily come as close to public figures as if they were our friends and neighbours – or 

to look at people like ourselves as strangers, „others‟. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 126) 
46

 In subjective images the viewer can see what there is to see only from a particular point of view. In objective 

images, the image reveals everything there is to know (or that the image produced has judged to be so) about the 

represented participants. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 130) 
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o observador é a de um sujeito que compartilha a visão dos produtores da imagem”. Vale 

salientar, ainda, que quando a imagem está no nível do olhar, a relação de poder estabelecida 

entre participante representado e observador é de igualdade. 

No ângulo oblíquo, o participante representado é mostrado de perfil, dessa forma ele 

não é mais posicionado frontalmente o que estabelece uma relação de alheamento, ou seja, o 

participante representado é mostrado como não pertencendo ao mundo do observador. 

No ângulo vertical, a relação de proximidade e distanciamento entre os participantes 

representados e interativos se dá por meio da posição da câmera. Por meio do ângulo alto, o 

participante interativo exerce poder sobre o participante representado; se o participante 

representado é visualizado por meio de um plano baixo, este detém poder com relação ao 

participante interativo; e, se a imagem está em posição de igualdade, dizemos que o ângulo 

mostra os participantes no nível do olhar. 

Por fim, temos a modalidade que diz respeito ao valor de verdade das imagens. 

Como sabemos as condições de verdades de determinada imagem ou qualquer mecanismo 

comunicativo, depende dos valores e convenções sociais de determinado grupo particular. 

Dessa forma,  

 

tomamos os marcadores de modalidade como sendo signos motivados – 

signos que surgiram a partir do interesse dos grupos sociais que interagem 

dentro das estruturas de poder que definem a vida social, e também 

interagem através dos sistemas produzidos por vários grupos dentro de uma 

sociedade
47

. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 154, tradução livre). 

 

Tal afirmação indica que a modalidade, para a semiótica social, possibilita às 

diferentes semioses a capacidade de se mostrarem mais próximas do real ou de afastá-las do 

que for considerado convencionalmente como realidade. De forma resumida, mostramos por 

meio do quadro abaixo, os mecanismos capazes de modalizar as imagens indo do mais real ao 

mais fantasioso. 

 

Quadro 2: Marcadores de modalidade (FERNANDES e ALMEIDA, 2008, p. 22) 

 

Marcadores de modalidade 

Utilização da cor – saturação/diferenciação/modulação da sombra à cor plena. 

Contextualização – sugestão de profundidade – técnicas de perspectiva (da ausência de 

                                                           
47

 In this chapter we will discuss these modality cues. As throughout the book, we take them to be motivated 

signs – signs which have arisen out of the interest of social groups who interact within the structures of power 

that define social life, and also interact across the systems produced by various groups within a society. (KRESS 

e VAN LEEUWEN, 2006, p. 154) 
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cenário ao cenário mais detalhado). 

Iluminação – grande luminosidade até quase a ausência desta. 

Brilho – luminosidade em um ponto específico (nível máximo de brilho até os tons de cinza) 

 

Tais marcadores permitem identificar a modalidade naturalística, quando há uma 

aproximação máxima com o real; e, a modalidade abstrata, quando há um distanciamento 

com relação ao que for tomado como o real, ou seja, a imagem é mostrada de tal forma a 

sugerir que não se trata de objetos, pessoas, ou lugares do mundo real. 

Para concluir, nas ideias de Fernandes e Almeida (2008, p. 22): “a modalidade na 

imagem, portanto, tem relação com o valor de verdade, das afirmações a respeito do mundo, 

que são exibidos”. Ou seja, esse elemento, enquanto mediador interativo entre participantes 

representados e observadores atua como um item importante no que diz respeito à veracidade 

das mensagens veiculadas por diferentes modos semióticos, de modo especial, por meio da 

imagem. 

 

2.2.3 Metafunção Composicional 

 

De acordo com Kress e Van Leeuwen (2006) a função composicional se realiza 

através de três elementos: valor de informação, saliência e estruturação ou framing. Sobre 

tais elementos, os autores postulam que: 

 

Valor informativo. A localização dos elementos (dos participantes e dos 

sintagmas que os conectam uns aos outros e ao espectador) lhes confere 

valores informativos específicos relacionados às „zonas‟ da imagem: 

esquerda e direita, parte superior e parte inferior, centro e margem. 

Saliência. Os elementos (participantes e sintagmas representacionais e 

interativos) são dispostos para atrair a atenção do espectador em diferentes 

graus, realizando-se 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 a nitidez, etc. 

Framing. A presença ou ausência de estratégias de framing (realizadas 

através das próprias linhas do frame, isto é, do enquadramento da figura) 

desconecta ou conecta elementos da imagem, indicando que, em algum 

sentido, eles dependem ou não dos outros
48

. (KREES e VAN LEEUWEN, 

2006, p. 177, tradução livre).  

                                                           
48

 Information value. The placement of elements (participants and syntagms that relate them to each other and to 

the viewer) endows them with the specific informational values attached to the various „zones‟ of the image: left 

and right, top and bottom, centre and margin. 

Salience. The elements (participants as well as representational and interactive syntagms) are made to attract the 

viewer‟s attention to different degrees, as realized by such factors as placement in the foreground or background, 

relative size, contrasts in tonal value (or colour), differences in sharpness, etc. 
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A função composicional é responsável pela realização das outras duas metafunções 

apresentadas anteriormente (representacional e interativa), pois diz respeito à forma como as 

semioses são dispostas no todo textual promovendo sentidos coerentes.  

Cabe-nos destacar no valor informativo as várias “zonas” da imagem: esquerda e 

direita, parte superior e parte inferior, centro e margem. Já que, de acordo com os autores 

citados anteriormente, o valor da informação depende da posição que ocupa no todo do texto 

multimodal, pois as partes que compõem esse todo estão envolvidas em um âmbito coerente 

de estruturação do texto. 

Para tais autores, “os elementos localizados à esquerda são apresentados como Dado 

e os elementos à direita como Novo” 
49

 (KREES e VAN LEEUWEN, 2006, p. 181, tradução 

livre). Ou seja, no texto multimodal o que aparece à esquerda, independentemente da semiose 

utilizada, é considerado algo já conhecido pelo leitor; e, aquilo que se localiza à direita é o 

universo que ainda será conhecido, o “novo”, que pode causar estranhamento, contestação 

e/ou aceitação, etc., já que ainda não é de total conhecimento do leitor. 

Em se tratando da parte superior e da parte inferior que compõem os textos 

multimodais, Kress e Van Leeuwen (2006, p. 186-187) afirmam que: 

 

[...] aquilo que está localizado na parte superior é apresentado como o Ideal e 

aquilo que está localizado na parte inferior é o Real. Para que algo seja Ideal, 

é preciso que seja mostrado com a essência idealizada [...] O Real é assim 

oposto a isso, na medida em que apresenta informações mais específicas [...] 

ou ainda informações mais práticas
50

. (Tradução livre) 

 

 

Assim, aquilo que é Ideal (parte superior) tende a ser mais emotivo, pois sugere algo 

que poderia ser; e aquilo que é Real (parte inferior) torna-se mais concreto, lógico, ou seja, é o 

que realmente é.  

Por último, acrescentamos dentro do critério composicional, o valor informativo do 

centro e da margem. Nos dizeres de Kress e Van Leeuwen (2006, p. 196) sobre centro e 

margens, apresentamos a seguinte citação:  

                                                                                                                                                                                     
Framing. The presence or absence of framing devices (realized by elements which create diving lines, or by 

actual frame lines) disconnects or connects elements of the image, signifying that they belong together in some 

sense. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 177) 
49

 [...] the elements placed on the left are presented as Given, the elements placed on the right as New. (KRESS e 

VAN LEEUWEN, 2006, 181) 
50

 [...] what has been placed on the top is presented as the Ideal, and what has been placed at the bottom is put 

forward as the Real. For something to be ideal means that is it presented as the idealized or generalized essence 

of the information, hence also as its, ostensibly, most salient part. The Real is then opposed to this in that it 

presents more specific information […] more „down-to-earth‟ information […] or more practical information 

[…] (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 186-187). 
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Para que algo seja reconhecido como centro, é preciso que seja apresentado 

como o núcleo da informação ao qual todos os outros elementos estão de 

alguma forma subordinados. As margens são esses elementos auxiliares e 

dependentes
51

. (Tradução livre) 

 

Dessa forma, o que está no centro torna-se mais notável, tende a chamar mais 

atenção; e o que está na margem é subordinado à significação apreendida pelo núcleo (centro) 

da imagem, ou do texto multimodal de forma geral. Além disso, o valor informativo do centro 

e da margem está condicionado ao Dado/Novo e ao Real/Ideal. 

É possível ainda uma combinação dado-novo e ideal-real com centro-margem, nesse 

caso temos uma estrutura composicional chamada de tríptico, a qual é formada por três 

blocos de informação visual. Essa estrutura pode ser simples, margem –centro – margem; ou 

polarizada, quando o centro opera como mediador entre dado – novo e/ou ideal – real. 

A saliência, por sua vez, diz respeito aos graus de destaque que determinados 

elementos apresentam na composição do texto multimodal. De acordo com Kress e van 

Leeuwen (2006, p. 201, tradução livre), “independentemente de onde estejam posicionados, a 

saliência pode criar uma hierarquia de importância entre os elementos, selecionando algum 

como o mais importante, como o merecedor de maior atenção que os demais”
52

. 

Sendo a composição um código de integração, a saliência é observada a partir de 

pistas visuais, tendo em vista que os observadores conseguem intuitivamente indicar quais os 

elementos que apresentam maior destaque no todo composicional. Ela é resultado de um 

conjunto de fatores, como, cor, tamanho, localização no primeiro ou segundo plano, etc., além 

de fatores culturais e simbólicos específicos. 

Em outras palavras, “a saliência se refere à ênfase maior ou menor que certos 

elementos recebem em relação a outros na imagem, ou importância hierárquica. Faz com que 

eles chamem mais a atenção do observador” (FERNANDES e ALMEIDA, 2008 p. 24). 

Para Kress e van Leeuwen (2006) o terceiro elemento mais importante da 

composição é a estruturação. Esse elemento diz respeito às linhas de frame que podem ser 

imaginárias ou visíveis na estrutura composicional dos textos multimodais, as quais são 

                                                           
51

 For something to be presented as Centre means that it is presented as the nucleus of the information to which 

all the other elements are in some sense subservient. The Margins are these ancillary, dependent elements. 

(KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 196)  
52

 Regardless of where they are placed, salience can create a hierarchy of importance among the elements, 

selecting some as more important, more worthy of attention than others. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 

201). 
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responsáveis pela conexão ou desconexão de participantes, objetos, dentre outras semioses. É 

interessante destacar que:  

Quanto mais forte o framing de um elemento, mais ele é apresentado como 

uma unidade separada da informação [...] A ausência de framing enfatiza a 

identidade grupal [...] Quanto mais os elementos da composição espacial 

estão conectados, mais eles são apresentados como uma única unidade de 

informação, como se fossem partes uns dos outros
53

. (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 203-204, tradução livre) 

 

Ainda de acordo com os autores mencionados acima, o framing pode ser produzido 

de diferentes maneiras, por exemplo, por meio de linhas de frame ou de enquadramento, 

através da descontinuidade de cores ou formas, e, ainda, por meio de espaços vazios entre os 

elementos. 

Por meio das metafunções apresentadas entendemos que a multimodalidade se 

constitui como um traço característico de todos os gêneros textuais, pois as composições 

visuais são importantes na significação global dos textos, de forma que tais composições 

precisam ser analisadas de modo crítico. Dessa forma, a GDV e suas propostas para 

compreender e analisar imagens é um material teórico metodológico capaz de dar respaldo 

significativo à análise de semioses visuais de acordo com os propósitos de uma semiótica 

social. 

A seguir apresentamos de forma resumida os principais componentes das 

metafunções: 

 

Quadro 3: Principais componentes das metafunções (FERNANDES e ALMEIDA, 2008, 

p. 25) 

 
Metafunções  

Metafunção representacional: representação das 

experiências do mundo por meio da linguagem. 

Estrutura narrativa (ação transacional, ação não-

transacional, reação transacional, reação não-

transacional, processo mental, processo verbal); 

Estrutura conceitual (processo classificacional, 

processo analítico, processo simbólico) 

Metafunção interativa: estratégias de 

aproximação/afastamento para com o leitor. 

Contato (pedido – interpelação ou oferta) 

Distância social (social, pessoal, íntima) 

Perspectiva (objetividade ou subjetividade) 

Modalidade (valor de verdade) 

Metafunção composicional: modos de organização 

do texto. 

Valor de informação (ideal-real, dado-novo) 

Saliência (elementos mais salientes que definem o 

caminho da leitura) 

Estruturação (o modo como os elementos estão 

                                                           
53

 The stronger the framing of an element, the more it is presented as a separate unit of information [...] The 

absence of framing stresses group identity […] The more the elements of the spatial composition are connected, 

the more they are presented as belonging together, as a single unit of information. (KRESS e VAN LEEUWEN, 

2006, p. 203-204) 
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conectados na imagem) 

 

2.3 Tipografia como um modo semiótico 

 

Com o intuito de desenvolver métodos de análises voltados para trabalhar com a 

tipografia enquanto modo semiótico, van Leeuwen (2006) apresenta sugestões de como vê-la 

como componente significativo que atua na composição e compreensão dos textos. Partindo 

desse objetivo, diz que a tipografia não pode mais ser vista como “arte abstrata” e nem como 

mero artifício para compor a palavra escrita, ela se tornou essencial para o design gráfico e é 

tratada como forma de comunicação por si mesma. 

É imprescindível comentar que a “Nova Tipografia” não esta acessível apenas aos 

designers profissionais. Com as novas tecnologias, como já foi mencionado anteriormente, 

como o computador e a internet, escritores em geral são capazes de manipular e produzir 

fontes, além de produzir diferentes e variados layouts tipográficos. Apesar de muitos 

estudiosos terem investido em pesquisas sobre a tipografia enquanto componente significativo 

dos textos, o problema é que ainda não existe uma “gramática” para a tipografia, o que gera 

certas ambigüidades e confusões, tendo em vista a falta de princípios regulares definidos. 

Para entender a tipografia como um modo semiótico, partimos das metafunções 

sugeridas por Halliday e redefinidas por Kress e van Leeuwen (2006), quando eles propõem 

estudar a imagem como um componente semiótico que tem funções específicas em 

decorrência dos papéis que assumem no todo textual. Em síntese, podemos compreender essas 

metafunções por meio do seguinte quadro: 

 

Quadro 4: Metafunções na linguagem e nas imagens (cf. VAN LEEUWEN, 2006) 

 
METAFUNÇÕES LINGUAGEM IMAGEM 

Ideacional: é a função de 

construir representações do 

que está acontecendo no 

mundo (e em nossas 

mentes). 

É realizada através dos sistemas 

linguísticos do léxico e da 

transitividade. 

É realizada por certos aspectos 

da composição e pelos sistemas 

de vetorialidade (Metafunção 

representacional) 

Interpessoal: é a função de 

construir interações sociais 

e expressar atitudes em 

relação ao que está sendo 

representado. 

O recurso linguístico que nos 

permite constituir interações 

sociais é a modalização. Os 

recursos que nos permitem 

expressar atitudes foram 

recentemente reformulados na 

teoria dos “sistemas de 

avaliação” (Martin, 2000). 

É realizada pelos sistemas do 

olhar, do tamanho do frame, e do 

ângulo. (Metafunção interativa) 

Textual: é a função de 

organizar representações-

interações individuais em 

É realizada através de sistemas 

de coesão, estrutura temática e 

estrutura de dado-novo. 

É realizada através de sistemas 

de composição, estruturação e 

saliência. (Metafunção 
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textos e eventos 

comunicativos coerentes. 

composicional) 

 

Seguindo esses princípios, a tipografia pode preencher todas essas metafunções. Ela 

pode ser usada ideacionalmente para expressar experiências, ações e qualidades; pode 

representar interações com relação ao que está sendo representado, e, “interpretar” ou 

“representar” textos mostrando suas qualidades características; e, a tipografia, pode ainda, 

realizar significados textuais à medida que tem a capacidade de demarcar unidades ou 

elementos em um texto, indicando graus de semelhança ou diferença, e, trazendo ao primeiro 

plano os elementos mais importantes deixando para o plano de fundo os que são considerados 

como elementos secundários. (cf. VAN LEEUWEN, 2006). 

Um ponto importante a se considerar com relação à tipografia, é que os sinais 

tipográficos não são apresentados apenas por letras e números. Atualmente, muitos novos 

sinais estão sendo introduzidos nos layouts tipográficos, como por exemplo, os emoticons 

usados nas mensagens eletrônicas e que podem realizar significados interpessoais. Os 

emoticons são capazes de sugerir o tom da mensagem por meio de sinais gráficos que 

expressam visualmente determinadas emoções, como: alegria, tristeza, espanto etc., o que 

sugere a realização de relações interpessoais. 

Levando em consideração que a tipografia atua como modo significativo capaz de 

gerenciar sentidos nos textos, é oportuno afirmar que isso não se dá de forma isolada. Como 

bem menciona Borges (2005), o surgimento da imprensa e dos meios de comunicação de 

massa possibilitou uma multiplicação de signos, os quais atuam de forma conjunta quando do 

cruzamento de códigos que se interelacionam para gerenciar sentidos. Diante disso, a 

tipografia deve ser analisada levando em consideração todos os modos semióticos envolvidos 

na composição dos textos. Ela não deve ser vista como um recurso isolado, muito embora ela 

em si seja multimodal, como argumenta van Leeuwen (2006, p. 144, tradução livre): “a 

tipografia em si, também não consiste em apenas letras. Ela é multimodal, integrada com 

outros meios de expressão semiótica, tais como cor, textura, tridimensionalidade e 

movimento”
54

. 

Para o referido autor, compreender os textos como multimodais é o ponto 

fundamental para analisar e avaliar o design de determinado documento. Isso se justifica 

devido ao fato de não ser coerentemente significativo dar prioridade apenas à linguagem 
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 Typography itself, too, is no longer just about letter forms. It is multimodal, integrated with other semiotic 

means of expression such as colour, texture, three-dimensionality, and movement. (VAN LEEUWE, 2006, p. 

144) 



76 
 

escrita, ou a qualquer outro modo semiótico, como, imagens e letras tipográficas, de forma 

isolada. 

Em síntese, de acordo com as palavras de van Leeuwen (2006, p. 145): 

 

[...] se nós queremos fazer justiça às funções semióticas comuns a diferentes 

recursos semióticos, e se nós queremos ser capazes de apresentar potenciais 

específicos e explicar que diferença faz se uma dada função comunicativa é 

realizada através de um modo semiótico ou através de uma combinação de 

modos semióticos, nós precisamos expandir o escopo da linguística, e 

incorporá-la em uma teoria mais ampla da multimodalidade
55

. (Tradução 

livre) 

 

Assim, a multimodalidade opera como recurso indispensável à compreensão dos 

textos que circulam socialmente por meio dos mais variados gêneros textuais que cumprem 

funções comunicativas específicas. 

De acordo com van Leeuwen (2006), a tipografia pode ser considerada como um 

“meio semiótico” e como um “modo semiótico”. Sendo organizada como um “modo”, ela tem 

uma gramática e um léxico; e como um “meio”, ela tem apenas um léxico. 

Há muito tempo, a tipografia tem sido vista como “meio semiótico”. Nesse sentido, 

ela apresenta-se como “uma coleção de tipos de caracteres distintos e individuais, com 

origens distintas, a serem listadas alfabeticamente, como no processador de textos, ou, no 

melhor caso, agrupados juntos com base em princípios históricos e „influências‟ [...]”
56

 (VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 145, tradução livre). Ao ser organizada como “meio semiótico”, seus 

significados são construídos com base nos seguintes princípios: através da “conotação” ou da 

“metáfora experiencial”. No primeiro caso, a idéia defendida é a de que os signos podem ser 

“importados” de um contexto para outro com o objetivo de significar valores advindos do 

contexto do qual foram importados. A “metáfora experiencial” defende a ideia de que todo 

significante material tem um potencial semântico derivado da nossa experiência física sobre 

ele e de nossa habilidade de expandir metaforicamente nossa experiência para transformar 

ação em conhecimento. (cf. VAN LEUUWEN, 2006).  

                                                           
55

 In other words, if we are to do justice to do common semiotic functions of different semiotic resources, an if 

we are to able to bring out the specific semiotic resources and to explain what difference it makes whether a 

given communicative function is realized through one semiotic mode or combination of semiotic modes, or 

another, we need to extend the scope of linguistics, and to incorporate it in a broader theory of multimodality. 

But this cannot be done without tirst separately exploring the communicative potential of the different semiotic 

resources involved, and it is this I am trying to do here with respect to typography. (VAN LEEUWEN, 2006, 

145) 
56

 Typography has mostly been seen as a „mediun‟, a collection of destined, individual typefaces, with distinct 

provenances, to be Isted alphabetically, as in the word processor, or at best grouped together on the basic of 

historical principles and „influences‟ […] (VAN LEEUWEN, 2006, p. 145) 
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A fim de sugerir alguns significados que as letras podem desempenhar, van Leeuwen 

(2006) sugere uma lista de características distintivas da tipografia
57

 que demonstram seu 

potencial semântico. Essa lista não representa regras autoritárias fixas e incontestáveis, trata-

se de uma tentativa de “semiotizar” a tipografia. 

O peso da letra indica diferenças entre fontes ou versões de fontes negritadas ou 

regulares (ex.: Arial Black e Arial). Geralmente o peso é usado para dar saliência a 

determinados elementos dos textos, e pode ser usado metaforicamente para significar sentidos 

ideacionais e interpessoais. Os sentidos são diversos e devem ser analisados levando em 

consideração outros elementos envolvidos na composição textual, que possam determinar os 

valores semânticos em decorrência do peso da fonte utilizada. No quadro, são mostrados 

alguns sentidos possíveis: 

 

Quadro 5: Distinções entre peso regular e negritado (cf. VAN LEEUWEN, 2006) 

 

Aspecto da fonte Sentido positivo Sentido negativo 

Negritada Audaz, assertiva, sólida, 

substancial 

Arrogante, altiva 

Regular - Tímida, insubstâncial 

 

A expansão indica que as fontes podem ser condensadas ou estreitadas, expandidas 

ou amplas (ex.: Arial Narrow e Arial). Esse aspecto relaciona-se com a nossa experiência e 

pode também indicar sentidos metafóricos: 

 

Quadro 6: Significados da expansão das fontes (cf. VAN LEEUWEN, 2006) 

 
Aspecto da fonte Sentido positivo Sentido negativo 

Condensada  Precisa, econômica Apertada, abarrotada, restritiva de 

movimento 

Ampla  Esbanjadora, folgada Cheia de espaço para respirar e para 

se movimentar 

 

O slope refere-se à diferença entre fontes cursivas e inclinadas que se 

assemelham a letras manuscritas e fontes verticais eretas (ex.: Lucida Calligraphy e 

Lucida Bright). Esse contrate pode ser evidenciado a partir da diferença entre caligrafia e 

impressão. Dessa forma, seu potencial semântico é altamente conotativo e baseado em 
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 As características expostas a seguir se encontram com as tipografias originais conforme foram sugeridas por 

Van Leeuwen (2006). Tendo em vista a necessidade de traduzi-las para a língua portuguesa, apresentamos um 

resumo de tais características conservando os recursos tipográficos utilizados pelo autor no texto original. 
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significados e valores que nós atribuímos à caligrafia e à impressão. Alguns sentidos 

contrastivos: 

 

Quadro 7: Slope inclinado e vertical (cf. VAN LEEUWEN, 2006) 

 
Inclinada Vertical 

Orgânica Mecânica 

Pessoal Impessoal 

Informal Formal 

Manufaturada Produzida em massa 

Antiga Nova 

 

A curvatura indica que algumas letras pode enfatizar a idéia de angularidade ou 

de curvatura (ex.: Copperplate e Century Gothic). A curvatura pode ser realizada 

pela diferença entre as ascendentes e descendentes arredondadas em fontes que usam laçadas 

e fontes que usam pinceladas (ex.: Script MT Bold e Pristina); e, quando as ascendentes e 

descendentes são retas (ex.: Agency FB). 

 

Quadro 8: Aspectos relacionados à curvatura das fontes (cf. VAN LEEUWEN, 2006) 

  
Aspecto da fonte Sentidos conotativos (positivos ou negativos) 

Angular  Abrasiva, áspera, técnica, masculina 

Arredondada  Lisa, macia, natural, orgânica, maternal, feminina 

 

A conectividade indica que algumas fontes apresentam as letras de 

forma conectadas umas as outras como acontece na escrita 

corrida; outras, tem pés curvos que se estendem em vários graus às 

letras próximas, ou que quase não se tocam; e, outras, onde as letras 

ficam afastadas e encerradas entre si mesmas (ex.: Lucida 

Handwriting, Lucida Calligraphy e Lucida Console). As conexões ou 

desconexões podem ser entre as letras e também podem ser dentro da própria letras, como por 

exemplo na fonte Bauhaus 93. A idéia de conectividade está associada à idéia de caligrafia e 

compartilha seus significados com a inclinação, mas apresenta significado metafórico próprio: 

 

Quadro 9: Distinções entre a conectividade das fontes (cf. VAN LEEUWEN, 2006) 

 
Aspecto da fonte Sentido positivo Sentido negativo 

Conexão externa Inteireza, integração Falta de individualidade dos elementos 
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do todo 
Desconexão externa Individualidade distintiva dos 

elementos do todo 
Autonomização, fragmentação 

Conexão interna Completude - 
Desconexão interna Despreocupação, desembaraço, 

naturalidade 
Incompletude, algo que foi mal feito 

 

A orientação pode indicar direcionamento horizontal, já que são 

achatadas; e, podem ser orientadas verticalmente em virtude de serem comparativamente alongadas, ou seja, esticadas na direção 

vertical (ex.: Bodoni MT Black e Onix). Dessa forma, o potencial semântico é baseado na 

nossa experiência sobre gravidade e sobre o caminhar ereto. 

 

Quadro 10: Distinções entre a orientação horizontal e vertical das fontes (cf. VAN 

LEEUWEN, 2006) 

 
Aspecto da fonte Sentido positivo Sentido negativo 

Orientação horizontal Peso, solidez Inércia, presunção 

Orientação vertical Luminosidade, aspiração 

ascendente 

Instabilidade  

 

Ainda com relação à orientação, é interessante mencionar os prolongamentos curtos, 

nos quais as ascendentes e descendentes dificilmente estendem-se além da linha-X e da linha-

base; e, os prolongamentos longos, em que as descendentes e ascendentes mas esticadas 

para cima (ex.: Bernard MT Condensed e High Tower Text). Outro ponto importante, é que a 

orientação pode ser decrescente e crescente. No primeiro caso, os descendentes são mais 

longos que os ascendentes, como se expressassem o sentido de “querer fixar raízes”; e, no 

segundo, acontece o contrário, os ascendentes são mais longos que os descendentes, querendo 

expressar o sentido de “elevação” (ex.: Viner Hand ITC e Poor Richard). 

A regularidade das fontes expressa ordem. A irregularidade como seu oposto, pode 

ser criada de diferentes maneiras, como por exemplo, por meio de diferenciação interna ou 

externa (tamanho ou forma diferencial), por meio da diferenciação regular ou aleatória, e, 

através da não conservação das letras nas linha-X e linha-base, ou pela 

variação no slope (ex.: Kristen ITC e Ravie). De forma resumida, podemos 

sugerir os seguintes sentidos metafóricos: 

 

Quadro 11: Regularidade e irregularidade das fontes (cf. VAN LEEUWEN, 2006) 

 
 Aspecto da fonte  Sentido 
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Regular Ordem, disciplina 

Irregular  Desordem, rebelião 

 

As características não-distintivas, como o próprio nome sugere, não podem ser 

distintas umas das outras, mas contribuem para o critério de legibilidade nos textos. São 

exemplos dessas características, as serifas que podem ser angulares ou RETAS (ex.: 

Copperlate Gothic Bold e Rochwell); e, os floreados que podem ser regulares ou 

inconstantes (ex.: Edwardian Script PTC e Curls MT). 

Com esses aspectos mostrados, a tipografia passou de um “meio semiótico” para um 

“modo semiótico” tendo em vista que com as possibilidades apresentadas temos uma espécie 

de “gramática” que embora não fixe regras permanentes, oferece certos princípios regulares 

que moldam os significados da tipografia em determinados contextos. 

De acordo com van Leeuwen (2006, p. 154): 

 

A tipografia pode ser vista como um modo semiótico, sistemático, 

multimodal e capaz de realizar não apenas significados textuais, mas 

também ideacionais e interpessoais. É muito importante desenvolver uma 

gramática detalhada desse modo semiótico, e uma abordagem detalhada de 

análise, e isso deve ser feito de um modo que possa ser integrado às teorias e 

métodos de outros modos semióticos. Na era da „nova escrita‟, se tornou 

imperativo analisar e avaliar documentos de maneira multimodal, ao invés 

de considerá-los tomando como base o texto linguístico sozinho. Para 

integrar o estudo da tipografia dentro dessa análise multimodal, é necessário 

ir além da abordagem formal que a caracterizou até aqui, colocá-la na base 

de uma teoria das funções comunicativas, e desenvolver aquela „gramática 

complexa‟
58

. (Tradução livre) 

 

A tipografia deve ser investigada e analisada em conjunto com outros modos 

semióticos que compõem a significação dos textos, verificando qual a sua função 

comunicativa em virtude dos objetivos que pretende alcançar.  

 

 

 

                                                           
58

 That typography can be seen as semiotic mode, systematic, multimodal and able to realize not Just textual, but 

also ideational and interpersonal meaning. I have argued that developing a detailed „grammar‟ of this semiotic 

mode, and detailed approach to analysis, is important, and that this should be done in a way that can be 

integrated with the theory and methods of other semiotic modes. In the age of the „new writing‟ it has become 

imperative to analyze and evaluate documents multimodality, rather than on the basic of the linguistic text alone, 

however important language is, and will always reaming. To integrate the study of typography into such a 

multimodal analysis, it is necessary to go beyond the formal approach that has characterized is so far, to put in 

on the basic of a theory of communicative functions, on to develop that „complex grammar‟. (VAN LEEUWEN, 

2006, p. 154) 
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Neste capítulo, apresentamos, inicialmente, as bases metodológicas que ancoram 

nossa pesquisa, situando nosso estudo e descrevendo a seleção do corpus, bem como, as 

categorias analíticas que são averiguadas nos editoriais selecionados. Em seguida, 

apresentamos a análise de tais textos tomando como referência teórica, principalmente, os 

pressupostos da Multimodalidade Discursiva (MD). Nesse sentido, damos ênfase aos recursos 

tipográficos (cf. VAN LEEUWEN, 2006) encontrados nos editoriais fazendo uma relação 

com os estudos metafuncionais de Kress e van Leeuwen (2006), e, com as propostas 

significacionais da Análise de Discurso Crítica (ADC) a partir das sugestões de Fairclough 

(2001). Seguindo tais princípios, investigamos e interpretamos o gênero em questão, pois 

acreditamos que a tipografia e os demais recursos multimodais que se fazem presentes, 

participam significativamente da compreensão e funcionalidade do editorial. 

 

3.1 Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

3.1.1 O tipo de estudo 

 

Em virtude de se tratar de uma pesquisa de caráter social, tendo em vista que 

pretendemos analisar a funcionalidade do gênero editorial levando em consideração seus 

aspectos visuais, mais especificamente os recursos tipográficos que o constituem, os recursos 

multimodais e sua significação, iremos utilizar o método de abordagem qualitativa, pois esse 

método de abordagem é designado para pesquisas de cunho social que buscam explicar 

fenômenos por meio da interpretação de dados sociais construídos a partir dos processos de 

comunicação. 

Sobre a abordagem qualitativa, Gressler (2004, p. 43) diz que: 

 

A abordagem qualitativa difere, em princípio, da abordagem quantitativa, à 

medida que não emprega instrumentos estatísticos como base do processo de 

análise [...] busca-se levar em consideração todos os componentes de uma 

 

CAPÍTULO 3: A SIGNIFICAÇÃO DA TIPOGRAFIA NO 

GÊNERO EDITORIAL 
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situação em suas interações e influências recíprocas, numa visão holística 

dos fenômenos. 

 

Com o propósito de analisar textos construídos socialmente e que circulam no meio 

social via domínio jornalístico é que optamos por esse método de abordagem. Acreditamos de 

acordo com o posicionamento de Trask (2004) que esta abordagem descreve e explica usos 

linguísticos levando em consideração o contexto social e cultural no qual ocorrem. Ainda 

tomando por base o referido autor: 

 

uma abordagem qualitativa enfoca tipicamente o estudo de pequenas 

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

estatísticos são considerados menos importantes do que revelar os 

significados sociais que as pessoas atribuem a suas atividades linguísticas, 

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

 

Dessa forma, nos diferenciamos da abordagem quantitativa e priorizamos observar e 

interpretar os fenômenos linguísticos e semióticos por meio dos significados que 

desencadeiam no contexto social. Assim, o gênero editorial será analisado quanto aos 

aspectos visuais e textuais que o fazem funcional do ponto de vista opinativo, levando em 

consideração sua função comunicativa e social de apresentar opiniões acerca de fatos e 

acontecimentos. 

Em decorrência de escolhermos uma abordagem qualitativa, assumimos o método de 

pesquisa dedutivo para aparar metodologicamente nossos estudos, em virtude de, por meio 

desse método, partirmos de constatações gerais para chegarmos a fenômenos particulares, ou 

seja, “o método dedutivo procura transformar enunciados complexos, universais em 

particulares” (OLIVEIRA, 2004, p. 62). 

Partimos da constatação de que todos os gêneros textuais são multimodais (cf. 

DIONÍSIO, 2005) e de que elementos visuais participam da composição significativa dos 

gêneros (cf. KRESS e VAN LEUUWEN, 2006) estabelecendo significados de acordo com 

suas funções discursivas (cf. FAIRCLOUGH, 2001). Dessa forma, chegamos à conclusão de 

que “esse método é definido por um conjunto de proposições particulares contidas em 

verdades universais. Parte da premissa antecedente (valor universal) e chega ao conseqüente 

(conhecimento particular)” (MARTINS, 1994, p. 27). 

Com isso, cabe-nos investigar o gênero editorial enquanto um gênero multimodal, 

destacando os elementos visuais que o compõem, mais especificamente, os recursos 
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tipográficos que são observados em sua composição significativa e consequentemente 

funcional. 

Para realizar essa pesquisa, nos pautamos nos estudos sobre gêneros textuais com 

base em critérios sócio-interacionistas (Bakhtin, Marcuschi, Bazerman, dentre outros) 

destacando o gênero editorial enquanto gênero opinativo, nas perspectivas de Melo (2003); e, 

ainda vendo a historicidade de tal gênero e sua composição multimodal, por meio de Gomes 

(2003) e Souza (2006), respectivamente.  

Tomamos por base os estudos de Dionísio (2006); Aquino e Souza (2008); Almeida 

(2008) e Kress e van Leeuwen (2006) sobre a Multimodalidade Discursiva (MD); e, alguns 

pressupostos da Análise de Discurso Crítica (ADC) com Fairclough (2001) e Resende e 

Ramalho (2006); com o intuito de desenvolver análises a partir da significação do gênero 

tendo em vista suas funções discursivas e interacionais, levando em consideração também, 

suas características eminentemente multifuncionais. Tais perspectivas e discussões são 

basilares para o andamento de nossa pesquisa no intuito de contribuir com os estudos 

linguísticos e semióticos. 

 

3.1.2 O corpus 

 

Quando optamos por analisar o gênero editorial, o fizemos em virtude do contado 

com editoriais online por meio da pesquisa “Opinião virtual: a multimodalidade em editoriais 

online” (SOUZA, 2009/2010). O contato com esse gênero despertou nosso interesse em 

estudar a multimodalidade e sua significação devido suas características funcionais 

particulares, bem como, devido sua alta visualidade informativa, o que está de pleno acordo 

com os objetivos traçados no decorrer desta pesquisa. É oportuno mencionar que nos detemos 

a editoriais impressos haja vista a necessidade de delimitação do estudo. 

Com o intuito de acrescentar novas observações ao estudo do referido gênero, 

tomamos para tanto, boa parte dos editoriais utilizados por Souza (2006) em sua tese de 

doutoramento. Por critério de delimitação e devido ao pertinente grau de informatividade 

visual, selecionamos dentre os editoriais utilizados pela pesquisa supracitada, 06 (seis) 

editoriais das revistas femininas UMA e Todateen (06 editoriais em cada revista) selecionados 

em 2003. Essa seleção se justifica pelo contato com estes dados em outra pesquisa também 

realizada por Souza (2008) intitulada “A multimodalidade no gênero editorial” da qual não 

podemos participar até o final, e por isso decidimos estudá-los melhor agora a partir dos 

princípios da multimodalidade discursiva; e, pelo caráter visual dos editoriais, tendo em vista 
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que são bastante visualmente informativos, o que indica uma possibilidade maior de explorar 

a multimodalidade como aspecto constitutivo e significativo do gênero. No total, o nosso 

corpus se constitui de 12 (doze) editoriais direcionados ao público feminino que circulam em 

duas revistas de circulação nacional (UMA e Todateen). Desse corpus total, selecionamos 06 

(seis) editoriais em nossas análises, sendo 03 (três) de cada revista. Esse recorte se justifica 

devido à recorrência de recursos multimodais e tipográficos observados nos editoriais e 

também devido à necessidade de delimitar nosso universo de estudos. Dessa forma, 

selecionamos os editoriais que apresentam um maior grau de informatividade visual haja vista 

os objetivos que foram traçados para o desenvolvimento dessa pesquisa. Os editoriais 

selecionados seguirão os seguintes procedimentos no decorrer da análise dos dados. 

 

3.1.3 Seleção, procedimentos e análise dos dados 

 

Os critérios de seleção seguirão o princípio de verificar e interpretar a 

multimodalidade do gênero editorial em dois suportes diferentes – as revistas femininas UMA 

e Todateen, devido à sua composição visual ser bastante significativa com relação à utilização 

de recursos multimodais se comparadas a composições textuais de outros veículos 

informativos como os jornais padrões, por exemplo. Dessa forma, acreditamos que nosso 

corpus se mostra pertinente para as observações que pretendemos fazer em busca de 

alcançarmos os objetivos propostos. 

Como já mencionamos, o nosso corpus advém de pesquisas anteriores, porém os 

editoriais serão analisados a partir de perspectivas teóricas diferenciadas haja vista o interesse 

em estudar a significação crítica dos recursos tipográficos e demais recursos multimodais 

observados. 

Assim, a análise se dará mediante a observação da Multimodalidade Discursiva, 

destacando os recursos tipográficos que compõem o gênero, ou seja, a escrita vai ser enfocada 

a partir de sua visualidade, pois a tipografia é um recurso visual que também cria significados 

por si mesma na relação com outras semioses. A visualidade da escrita será observada a partir 

das relações que estabelecem funcionalmente com os significados acional, representacional e 

identificacional propostos pela ADC em virtude da ação desempenhada pelo gênero, da forma 

como é apresentado e do modo como participa da constituição de identidades sociais. A MD e 

a ADC se respaldam nos estudos multifuncionais da LSF e por isso se mostram pertinentes 

como critérios teórico-metodológicos para a análise do gênero de acordo com sua função 

social. 
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3.1.4 Análise dos dados: critérios 

 

Os critérios de análise pautar-se-ão nas teorias que fundamentam a nossa pesquisa: a 

Análise de Discurso Crítica (ADC) e a Multimodalidade Discursiva (MD). Nesse sentido, 

apresentamos abaixo o que definimos como critérios de análise do corpus: 

 

 ADC: significados acional, representacional e identificacional 

No que se refere aos significados propostos pela ADC a partir dos estudos 

multifuncionais da LSF, pretendemos analisar o gênero editorial enquanto manifestação 

discursiva e social que estabelece uma relação dialética com as práticas sociais por meio dos 

significados discursivos que o constituem. Dessa forma cabe-nos analisar como o gênero 

editorial é significativo do ponto de vista da ação social que desempenha (significado 

acional), da representação discursiva que é construída (significado representacional), e da 

capacidade de gerenciar identidades sociais e estilos (significado identificacional). 

 

Quadro 12: Critérios de análise estabelecidos a partir das propostas significacionais da 

ADC (cf. RESENDE e RAMALHO, 2006). 

 
Significado acional Estrutura genérica Analisar um texto em termos de 

gênero é ver como esse texto figura 

na interação social e como 

contribui em eventos sociais 

concretos. Dessa forma, 

enfocaremos a funcionalidade 

social do gênero, levando em 

consideração sua flexibilidade e 

dinamicidade. 

Significado representacional Representação de atores sociais Relaciona-se ao conceito de 

discurso como modo de 

representação de aspectos do 

mundo, bem como de pessoas, 

ações e eventos. Nesse sentido, por 

meio da nominalização, 

impersonalização e agregação 

pretendemos mostrar como os 

atores sociais são representados no 

discurso. 

Significado identificacional Construção discursiva de 

identidades 

Identificar como as identidades 

sociais são construídas pelo 

gênero, de modo a revelar 

posicionamentos identitários sobre 

os assuntos que estão sendo 

abordados. 
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Tais categorias serão observadas com o intuito de compreender e analisar a 

composição significativa do gênero em decorrência de sua objetividade e funcionalidade 

social. Mais adiante detalharemos melhor como as características distintivas da tipografia 

funcionam significativamente de acordo com o papel que desempenham enquanto recursos 

multimodais que constroem sentidos metafóricos a partir de sua multifuncionalidade.  

 

 Multimodalidade discursiva: tipografia 

A multimodalidade constitui os gêneros à medida que envolve diferentes modos 

semióticos que se interligam para gerenciar sentidos. Dessa forma, recursos visuais como 

imagens, fotografias, gráficos, desenhos, fontes e cores variadas, dentre outros, atuam 

juntamente com a escrita para compor sentidos no gênero editorial. Por se tratar de recursos 

visuais bastante presentes nos editoriais, optamos por analisar com maior ênfase, os recursos 

tipográficos que envolvem fontes de diferentes tipos, tamanhos, cores e formatos, além do 

layout geral de formatação, por achar pertinente mostrar como a escrita significa, não somente 

enquanto código linguístico, mas como um recurso visual altamente significativo em virtude 

dos multiletramentos exigidos pela contemporaneidade. Não se trata de desconsiderar os 

demais recursos multimodais presentes nos editoriais coletados, porém daremos maior 

destaque às compreensões e interpretações advindas da visualidade que a escrita pode 

proporcionar atuando na composição e funcionalidade do gênero em questão. 

Para isso, pretendemos mostrar como a tipografia, os recursos multimodais e 

linguísticos, constroem metaforicamente significados representacionais, interativos e 

composicionais, tomando por base as características distintivas da tipografia sugeridas por 

van Leeuwen (2006), que demonstram seu potencial semântico em meio ao contexto no qual 

se encontram inseridas. As características expostas no quadro abaixo contribuem para uma 

“semiotização” da tipografia e podem representar ações ou eventos, relações interativas e 

estruturas composicionais, atuando de maneira metafórica para a construção e compreensão 

da multifuncionalidade do gênero em questão, por isso elas serão levadas em consideração na 

análise. 

 

Quadro 13: Características distintivas da tipografia (cf. VAN LEEUWEN, 2006) 

 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 

Peso Diferenças entre fontes negritadas e regulares que são usadas 

frequentemente para dar saliência a determinadas palavras, 

bem como, podem significar sentidos ideacionais e 

interpessoais. 

Expansão Refere-se à capacidade das fontes serem condensadas ou 
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expandidas, refletindo metaforicamente nossas experiências 

quanto à questão de espaço. 

Slope Diferença entre fontes cursivas semelhantes à escrita 

manuscrita e fontes verticais. Essa diferença reflete o contraste 

entre a caligrafia e a impressão sugerindo significados 

representacionais, interativos e composicionais. 

Curvatura Reflete a idéia de angularidade e de curvatura das letras 

indicando sentidos conotativos que podem representar as 

metafunções representativa, interativa e composicional. 

Conectividade As letras podem ser conectadas umas as outras se 

assemelhando a escrita corrida; elas podem ser colocadas 

próximas auxiliando na legibilidade; e podem ser postas 

afastadas umas das outras. Tais características estão associadas 

à caligrafia e à impressão, e, compartilham seu potencial 

semântico com a inclinação. A conectividade também sugere 

significados multifuncionais. 

Orientação As fontes podem ser orientadas na direção horizontal sendo 

comparativamente achatadas; e, podem ser orientadas 

verticalmente de forma alongada. Essas características podem 

refletir nossas experiências. 

Regularidade A regularidade indica ordem e disciplina, enquanto que a 

irregularidade indica desordem e rebelião, o que sugere 

significados representacionais e composicionais. 

Características não-distintivas São aquelas que não podem ser distinguidas umas das outras, 

mas contribuem para os critérios de legibilidade dos textos, 

auxiliando dessa forma na compreensão composicional como 

um todo. 

 

As características ora apresentadas atuam significativamente em meio aos 

significados multifuncionais sugeridos pela ADC. Nesse sentido, cabe-nos apresentar tais 

características como categoriais multifuncionais que operam na construção de sentidos do 

gênero em questão. 

 

 Análise de Discurso Crítica e Multimodalidade Discursiva 

Levando em consideração que os gêneros funcionam significativamente em meio às 

práticas sociais, é válido apontar como as categoriais distintivas da tipografia sugeridas por 

van Leeuwen (2006) atuam como componentes semióticos na significação discursiva, de 

acordo com sua multifuncionalidade constitutiva e de forma metafórica. 

Diante disso, destacamos as seguintes categorias estabelecendo uma relação com os 

significados sugeridos por Fairclough (2001)
59 

a partir das metafunções sugeridas por Kress e 

van Leeuwen (2006): 

                                                           
59

 Os significados propostos pela ADC serão utilizados apenas para dar respaldo interpretativo às nossas análises 

já que tal teoria discursiva contribui multifuncionalmente na composição significativa e funcional dos editoriais. 

Dessa forma, as categorias apontadas aqui contribuirão para uma interpretação geral de tais gêneros no tocante a 

compreensão dos significados sugeridos pelos recursos tipográficos e multimodais constatados, por isso os 

analisamos enfocando suas funções textuais em detrimento das construções de sentidos que podem gerar, ao 

invés de enforcarmos cada categoria de modo individual como recurso tipográfico distintivo de cada significado 

discursivo. Portanto, o quadro que segue representa uma síntese das relações possíveis entre as categorias 
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Quadro 14: Relações entre as categorias distintivas da tipografia, metafunções da MD e 

significados da ADC (cf. VAN LEEUWEN, 2006; KRESS e VAN LEEUWEN, 2006; 

FAIRCLOUGH, 2001). 

 
Significados (ADC) Metafunções (MD) Características distintivas da tipografia  

S. representacional: 

representação de atores 

sociais 

Representativa Peso 

Expansão 

Slope 

Curvatura 

Conectividade 

Orientação 

S. identificacional: 

construção discursiva de 

identidades  

Interativa Peso 

Slope 

Curvatura 

Conectividade 

Regularidade 

S. acional: estrutura 

genérica 

Composicional Slope 

Curvatura 

Conectividade 

Regularidade 

Características não-distintivas 

 

A partir desse posicionamento categórico, analisamos os recursos multimodais dos 

editoriais selecionados, principalmente, os recursos tipográficos que operam sentidos 

mediante as possibilidades funcionais que desempenham enquanto componentes semióticos 

que contribuem na construção dos significados discursivos como constituintes das práticas 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
distintivas sugeridas por van Leeuwen (2006); as metafunções de Kress e van Leeuwen (2006); e os significados 

sugeridos por Fairclough (2001) os quais serão considerados apenas em condições gerais no que diz respeito à 

funcionalidade comunicativa e social dos editoriais em seu todo textual. 



89 
 

3.2 Editorial: recursos visuais 

 

Antes de partir para a análise dos editoriais coletados e selecionados para o nosso 

corpus, é oportuno destacar os recursos visuais que constatamos a partir de observações 

preliminares. Nesse sentido, o quadro a seguir apresenta um esboço geral de tais recursos, os 

quais contribuem para a interpretação e descrição do nosso corpus em virtude de se tratar de 

componentes multimodais associados à visualidade da escrita. 

 

Quadro 15: Recursos visuais dos editoriais da UMA e Todateen 

 
Recursos visuais UMA Todateen 

Título da sessão X X 

Título do editorial X X 

Fonte variada X X 

Letra capitular X X 

Assinatura genérica  X 

Assinatura digital X X 

Assinatura personalizada  X 

Sem assinatura   

Identificação funcional X  

Email   X 

Despedida X X 

 

Tomando como referência esses dados, podemos afirmar que os editoriais os quais 

analisamos são ricos em recursos multimodais, o que possibilita comprovar sua complexidade 

enquanto gênero opinativo que promove e requer letramentos multissemióticos e 

multifuncionais. É válido ressaltar também, que todos os editoriais analisados possuem as 

características tipográficas distintivas sugeridas por van Leeuwen (2006) como detalharemos 

melhor nas análises a seguir. Porém, por critérios de delimitação nos deteremos às categorias 

distintivas que se mostram mais frequentes nos editoriais em questão. 

Apenas por critério de exemplificação, apresentamos a seguir uma tabela com as 

características distintivas da tipografia
60

 e suas manifestações nos editoriais das revistas UMA 

e Todateen, os quais totalizam doze (12) editoriais, sendo seis (06) de cada suporte. 

 

 

                                                           
60

 Dizemos que as características distintivas se apresentam em unanimidade nos editoriais coletados por que as 

mostramos aqui de maneira geral e não em suas variações. Ou seja, quando afirmamos que em todos os editoriais 

observamos o peso das fontes, não quer dizer que em todos destacamos o peso regular e o negritado, o que 

fizemos neste quadro foi apenas mostrar que tais categorias, de modo geral, são visualizadas em todos os 

editorias selecionados, mesmo que não em suas variações visuais conforme define de modo categórico e 

específico van Leeuwen (2006). 
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Tabela 1: Características distintivas da tipografia nos editoriais da UMA e Todateen.
61

 

 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS UMA TODATEEN 

Peso  06 06 

Expansão  06 06 

Slope 06 06 

Curvatura 06 06 

Conectividade 06 06 

Orientação 06 06 

Regularidade 06 06 

Características não-distintivas 06 06 

 

Com base nas propostas analíticas que pretendemos desenvolver nesta pesquisa e nos 

dados observados a partir do corpus em questão, apresentamos a seguir a análise detalhada 

dos editoriais selecionados. Para facilitar a exposição e compreensão de tal análise, a 

dividimos em duas partes: a primeira compreende os editoriais da revista UMA; e, a segunda, 

os editoriais da revista Todateen. Em seguida apresentamos uma breve comparação 

conclusória entre os editoriais dos suportes supracitados a fim de mostrar pontos pertinentes 

com relação à visualidade da escrita, bem como, aos recursos multimodais que geram 

significações em tais gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 Nessa tabela foram levados em consideração os 12 (doze) editoriais que compõem o corpus total desta 

pesquisa, sendo 06 (seis) editoriais de cada suporte. 
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3.3 Significação da escrita e visualidade em editoriais da revista UMA 

 

De acordo com Marques de Melo (2003), por se tratar de um gênero opinativo do 

domínio jornalístico, o editorial assume a condição de veículo informativo que apresenta as 

opiniões e pontos de vistas da instituição jornalística a partir da interpretação de fatos reais. 

Nesse sentido, cumpre funções específicas mediante os objetivos pretendidos, e, assume 

posturas formais, estruturais e de conteúdo diferenciados, por meio de critérios dinâmicos e 

flexíveis que estão de acordo com suas características funcionais, levando em consideração o 

contexto de produção e circulação. 

Como vimos nos capítulos anteriores, o editorial varia assim como todos os gêneros 

em virtude dos propósitos comunicativos, do contexto social e cultural, e ainda devido às 

intenções específicas identificadas de acordo com as relações interacionais. Os editoriais que 

analisamos nesta pesquisa podem ser nomeados como mistos (cf. SOUZA, 2004) já que 

apresentam conteúdos diversificados girando em torno de assuntos voltados especificamente 

para o público feminino, além do que, por assumirem funções comunicativas diferentes, 

como, apresentar o suporte, introduzir matérias posteriores, dentre outros papeis. 

Por ser direcionado para um público específico, o suporte demonstra preocupação em 

apresentar matérias, assuntos e opiniões que estejam de acordo com os interesses de tal 

público. Além disso, há uma preocupação constante em chamar a atenção da leitora por meio 

de recursos multimodais que deixam os textos visualmente mais informativos, o que 

proporciona uma leitura mais prazerosa e intensa, tendo em vista que os textos multimodais 

envolvem diferentes semioses para representar determinada realidade, além de facilitar a 

leitura e tornar o fato comentado algo mais próximo da realidade dos leitores conforme sugere 

Dionísio (2006). 

Diferentemente dos editoriais padrões dos jornais impressos, os editoriais da revista 

UMA são reflexos de discursos complexos nos quais as várias semioses contidas em sua 

composição promovem uma interpretação crítica dos fatos, defendendo determinados pontos 

de vistas e apontado para determinadas direções opinativas. No intuito de observar os recursos 

tipográficos presentes nos editoriais de tal suporte, destacaremos, principalmente, as seguintes 

características distintivas: peso, expansão e regularidade da fonte, tendo em vista se 

repetirem em todos os 06 (seis) editoriais coletados, bem como, por serem as características 

que, visualmente, chamam  mais atenção. Além disso, enfocaremos também os recursos 

multimodais que se destacam haja vista sua função significativa enquanto componente 

textual. 
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3.3.1 Celebridades 

 

No editorial a seguir, inicialmente identificamos sua função comunicativa 

primordial: relatar determinado fato com o intuito de induzir as leitoras a continuarem lendo a 

revista UMA já que se mostra como instrumento de apresentação para um debate sobre 

celebridades realizado pela redação e contido nas páginas posteriores ao gênero. É válido 

ressaltar também, que se trata de um editorial misto que envolve apresentação do suporte, 

informação e opiniões sobre fatos reais. 

 

Figura 3: Celebridades 

 

 

(03) UMA,  maio de 2003 

 

Contextualizando o conteúdo, ou seja, o assunto veiculado por esse gênero, podemos 

dizer, que se trata de um discurso descritivo e opinativo sobre um debate realizado com as 

apresentadoras do programa “Saia Justa” do canal GNT, no qual o assunto central gira em 

torno do tema “celebridades”. Percebemos claramente a opinião da editorialista sobre as 

apresentadoras, principalmente quando ela faz uso de discursos diretos das editoras da UMA 

que realizaram de fato esse debate (Rose Delfino, redatora chefe; Mila Waldeck, editora de 

arte; e Ivonete Lucírio, editora). O editorial traz descrições sobre o programa, sobre suas 

Chamada para o gênero, 

com fonte negritada e 

expandida condensada. 

Letra capitular com 

tamanho e peso 

diferenciado. 

Estruturação em duas 

colunas com fonte regular. 

Nomeação da equipe e 

apresentação visual da 

mesma. 

Título centralizado 

com fonte em tamanho 

maior e peso negritado. 

Despedida, assinatura 

digital e identificação 

funcional. 
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apresentadoras, seus perfis de mulheres críticas e ativas, etc. Tais descrições argumentam em 

favor de conceitos positivos acerca das apresentadoras repassando identidades positivamente 

modeladas que podem servir de exemplo para o público-leitor.  

Dentre os recursos tipográficos que observamos, destacamos, primeiramente, o peso 

e a expansão condensada da chamada para o gênero – “Na redação”, que instiga a atenção das 

leitoras fazendo-as reconhecerem tal gênero já que no suporte em que ele veicula, sempre 

aparece com essa nomenclatura. A cor vermelha do fundo faz uma analogia ao nome de capa 

do próprio suporte – revista UMA, e é a mesma empregada na letra capitular que abre o texto 

propriamente dito.  

O peso e a expansão observadas por meio da fonte utilizada sugerem funções 

representativas, a partir da apresentação de recursos que inspiram a compreensão das leitoras 

diante do todo textual; interativas, devido a interação que sugerem mediante a atenção saliente 

que tais categorias realizam; e composicionais, percebidas por meio da localização estrutural 

das tipografias e dos demais recursos multimodais. Sendo multifuncionais, tais categoriais são 

representadas de forma a tornarem-se objetos de contemplação do público-leitor; promovendo 

interação já que permite que as leitoras identifiquem o gênero e possam seguir na leitura. Por 

ser situado na parte superior esquerda, indica algo já conhecido. Isso justifica a identificação 

do gênero, porém não de modo concreto e sim idealizado, fato comprovado até mesmo pela 

própria nomenclatura, “Na Redação”, ao invés de expor claramente que se trata de um 

editorial, como acontece na maioria dos editoriais padrões dos jornais impressos. 

O título do editorial aparece com uma fonte maior que as demais presentes no todo 

textual, está centralizado e exposto com um peso negritado que chama a atenção dos leitores e 

de certa forma destaca o que será abordado de fato no editorial; além disso, apresenta uma 

expansão condensada sugerindo precisão e economia. Tal título - “Celebridades” é coerente 

com o assunto geral abordado pelo texto já que se trata da apresentação de um debate 

realizado com celebridades, sobre celebridades. 

Ainda com relação aos recursos tipográficos presentes neste editorial, destacamos a 

letra capitular que além de se diferenciar do restante do texto por seu tamanho, exibe ainda, 

característica distintivas como peso e expansão vertical como sugere van Leeuwen (2006), 

garantindo destaque para o inicio do texto. A letra capitular é um recurso multimodal 

presente em alguns gêneros textuais, como é o caso dos editoriais analisados nesta pesquisa, e 

de modo chamativo conduz a leitura do texto indicando direcionalidade e marcando o 

parágrafo inicial. 
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Outro recurso tipográfico que merece ser destacado é o uso constante de aspas (sinal 

de pontuação) para introduzir discursos diretos no interior do texto. Esse recurso, além de 

servir para identificar a intertextualidade manifesta, como sugere Fairclough (2001), promove 

uma espécie de ênfase a determinadas pessoas ou elementos textuais, no intuito de garantir 

credibilidade ao que está sendo dito, como é o caso dos discursos das editoras de UMA sobre 

as apresentadoras do programa “Saia Justa” da GNT apresentados nas figuras a seguir: 

 

Figura 3.1: As aspas e a intertextualidade manifesta 

 

 

(03) UMA, maio de 2003 

 

Figura 3.2: Nominalização de atores sociais 

 

 

(03) UMA, maio de 2003 

 

Por meio desses exemplos, afirmamos, ainda, que a editorialista Catarina Arimatéia – 

diretora da redação de UMA, toma as próprias palavras das editoras da revista para expor suas 

opiniões acerca das apresentadoras do “Saia Justa”, bem como para enfatizar o quanto foi 

bom o debate e como vale a penas ler todo o suporte, inclusive o próprio debate. Levando em 

consideração as propostas da ADC com relação à nomeação de atores sociais, dizemos que há 

nesses exemplos uma nominalização, ou seja, os atores são identificados individualmente 

pelos seus nomes e por seus próprios discursos. Assim o significado representacional sugerido 
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por Fairclough (2001) se dá aqui, através da identificação de sujeitos individuais que se 

colocam sobre o tema e são tomados pela editorialista para dar sustentabilidade e 

credibilidade as suas ideias. Eles passam a ser tomados como exemplos e, consequentemente, 

influenciam a constituição de identidades individuais e coletivas, como sugere o significado 

identificacional também proposto por Fairclough (2001). 

Com relação à estruturação do editorial, destacamos a formatação em duas colunas 

regulares, característica típica dos meios jornalísticos impressos que facilita a legibilidade e 

leiturabilidade, além de tornar a leitura mais rápida. No texto verbal encontramos ainda, além 

das aspas, alguns sinais de pontuação que dão ênfase a determinas opiniões, como por 

exemplo, o ponto de exclamação, como vemos no trecho abaixo: 

 

Figura 3.3: Ênfase da exclamação 

 

 

(03) UMA, maio de 2003 

 

Neste exemplo, observamos claramente como a editorialista pretende de fato 

persuadir suas leitoras a lerem o debate contido nas páginas posteriores da revista a partir das 

opiniões que sustenta e da ênfase dada neste trecho por meio do sinal de exclamação. 

Ao final do texto, temos uma despedida seguida do nome da editora e de sua 

identificação funcional, como vemos a seguir: 

 

Figura 3.4: Autoria e identificação funcional 

 

 

(03) UMA, maio de 2003 

 

A tipografia utilizada é regular em todo o texto e também na despedida e na 

assinatura digital, sugerindo, como diz van Leeuwen (2006), credibilidade e indicando 

características impressas próprias dos meios de comunicação de massa. Há apenas um leve 
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peso negritado no nome da editorialista e de sua função o que promove destaque e 

reconhecimento funcional. 

Na parte inferior do texto, observamos ainda a presença de outro recurso multimodal, 

a foto das editoras que realizaram o debate, e, uma legenda com seus nomes, como vemos na 

seguinte figura: 

 

 

Figura 3.5: Fotografia das editoras e legenda funcional 

 

 

(03) UMA, maio de 2003 

 

Sua localização indica concreticidade, o real, ou seja, a imagem das editoras sugere 

as leitoras seu reconhecimento, e, além disso, a possibilidade real de visualizá-las e conhecê-

las, ao menos fotograficamente. Por estar situada no lado esquerdo, indica, ainda, como diz 

Kress e van Leeuwen (2006), o novo, isto é, algo que não era conhecido pelas leitoras, trata-se 

da apresentação de uma informação nova, neste caso, certamente, as editoras que ainda não 

eram conhecidas, passam a ser visualizadas para dar ênfase às matérias que seguirão 

posteriormente. 

Com relação ao significado acional proposto por Fairclough (2001) nos estudos em 

ADC, dizemos que trata-se de um gênero multimodal que une semioses diferentes em sua 

composição vislumbrando a constituição de significados críticos e coerentes em meio às 

práticas sociais. As diferentes linguagens indicam que se trata de um editorial híbrido e 

heterogêneo no qual discursos diretos e indiretos corroboram para sua compreensão global 

enquanto veículo opinativo que transmite e constrói pontos de vistas acerca de fatos reais. 

 Legenda: Identificação da 

equipe redacional. 



97 
 

No que diz respeito à constituição de identidades sociais conforme sugere Fairclough 

(2001) por meio do significado identificacional, afirmamos que os artifícios linguísticos e 

visuais utilizados na composição do editorial em questão, promovem a modelagem de 

identidades que se identificam com mulheres críticas, ativas e de atitudes. Servindo como 

modelo identitário, o discurso veiculado pelo gênero instiga opiniões acerca de celebridades, 

e, além disso, influencia a constituição de identidades femininas nas quais a capacidade crítica 

e opinativa se mostra como essencial para agir socialmente e se destacar positivamente 

perante os demais sujeitos sociais. 
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3.3.2 O que as mulheres querem? 

 

Estruturalmente, o editorial seguinte, conserva os traços formais do editorial 

apresentado anteriormente, o que indica que a editorialista e a instituição jornalística, de modo 

geral, conservam a estrutura do gênero em seu suporte no intuito de garantir aos leitores sua 

identificação e reconhecimento, já que tais atributos são essenciais aos gêneros textuais 

conforme afirma Marcuschi (2008). 

 

Figura 4: O que as mulheres querem? 

 

 

(04) UMA, junho de 2003 

 

Antes de partir para a análise dos recursos tipográficos e multimodais presentes neste 

editorial, é válido ressaltar que se trata de um editorial misto, conforme aponta Souza (2004), 

que funcionalmente apresenta o suporte de forma persuasiva influenciando o público-leitor a 

ler as matérias posteriores. Tal editorial apresenta o conteúdo da revista apontando várias 

matérias facilmente capazes de chamar a atenção do público-leitor – mulheres adultas, tendo 

em vista se tratar de temáticas relacionadas à moda, beleza, bem-estar feminino etc., o que 

pode ser comprovado a partir do trecho destacado a seguir. 

Chamada para o gênero, 

com fonte negritada e 

condensadamente 

expandida. 

Letra capitular com 

tamanho, cor e peso 

diferenciados. 

Título com fonte 

negritada, tamanho 

diferenciado e expansão 

condensada, com 

destaque para a 

expressão: “O que”. 

Estruturação em duas 

colunas com fonte 

regular. 

Fotografias 

identificacionais. 

Despedida com fonte 

regular, assinatura e 

identificação funcional 

com fontes regulares 

levemente negritadas 

quanto ao peso. 



99 
 

Figura 4.1: Apresentação da revista por meio do editorial  

 

 

(04) UMA, junho de 2003 

 

Nesse exemplo, verificamos a argumentação da editorialista no sentido de fazer com 

que o público-leitor se sinta interessado pelo conteúdo contido na revista UMA, já que para 

enfatizar os interesses, vontades e necessidades das mulheres no intuito de responder a 

seguinte questão “O que querem as mulheres?”, ela faz uso da apresentação de reportagens 

que estimulam o bem-estar feminino e de certa forma podem responder tal questão. 

De modo geral, o assunto veiculado pelo editorial gira em torno de temáticas 

voltadas para a promoção de mulheres bem decididas e bem sucedidas tendo em vista 

tomarem como referências mulheres com este perfil, como é o caso, por exemplo, da modelo 

“Fernanda Torres” que é configurada como modelo de segurança e sinceridade, como afirma 

a própria editorialista Catarina Arimatéia.  

Partindo do velho mito social de que as mulheres são complicadas e difíceis de serem 

entendidas, a editorialista aponta para as necessidades femininas afirmando que as mulheres 

não são assim, elas sabem o que querem, como por exemplo, serem amadas, bem sucedidas, 

bonitas, populares etc. e, com isso, ela pretende responder a questão citada anteriormente. Em 

todo o editorial, observamos uma defesa constante de opiniões que colocam as mulheres em 

destaque através das sugestões de matérias que trazem benefícios para o público feminino 

funcionando como inspiração para a promoção de sua auto-estima. 

Em se tratando dos recursos tipográficos identificados no editorial (figura 4) 

destacamos mais uma vez, o peso negritado e a fonte condensadamente expandida da 

chamada para o gênero, “Na redação”, e também do título do editorial, “O que as mulheres 

querem?”. Tais características distintivas da tipografia, assim como propõe van Leeuwen 

(2006), indicam que o destaque dado a tais elementos serve para chamar a atenção das leitoras 

no intuito de promover interação; e de sugerir modos de representação nos quais tais 

elementos funcionam como objetos de contemplação despertando o interesse do público-leitor 
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e instigando-o a prosseguir na leitura do texto; e, composicionalmente, por meio da 

localização que ocupa na página editorial, sugere se tratar de algo idealizado e conhecido 

pelas leitoras, no caso da chamada para o gênero, já que está localizada na parte superior 

esquerda do texto; e, por estar centralizado, o título subordina os demais elementos textuais 

em sua direção, além de apresentar a leitora a informação geral contida no todo textual. Dessa 

forma, os elementos atuam representando as funções interativa, representativa e 

composicional, respectivamente. 

A letra capitular, recurso presente em todos os editoriais do suporte evidenciado, o 

que a torna ponto de identificação do gênero atuando na sugestão de identificar o parágrafo 

inicial dando direcionalidade à leitura, aparece mais uma vez em cor vermelha com fonte 

maior que as demais presentes no editorial, dando destaque ao peso negritado e ao fato de 

estar expandida verticalmente sugerindo a representação do espaço evidente tomado por tal 

letra. Aqui, cabe-nos destacar a função ideacional observada a partir da expansão da fonte, 

como sugere van Leeuwen (2006), por refletir nossas experiências quanto à questão de 

espaços. 

Seguindo as propostas de Kress e van Leeuwen (2006) com relação à estruturação 

textual, um dos valores informativos da metafunção composicional, podemos dizer que o 

texto está estruturado em duas colunas regulares o que colabora para uma leitura mais rápida, 

sendo, portanto, uma característica típica dos meios jornalísticos impressos, conforme propõe 

Borges (2005), facilitando a leiturabilidade e legibilidade (cf. FARIAS, 2001) 

Na parte inferior esquerda temos duas fotografias que apresentam visualmente as 

jornalistas que escreveram determinadas matérias no suporte do qual extraímos o editorial em 

questão. Tais fotos, analisadas de acordo com a função interativa proposta por Kress e van 

Leeuwen (2006) a partir dos estudos multifuncionais de Halliday (1978), apontam para 

determinadas maneiras de se estabelecer interação, porém destacamos aqui, a distância social, 

como vemos na figura a seguir: 
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Figura 4.2: Distância social média 

 

 

(04) UMA, junho de 2003 

 

Conforme vemos na figura 4.2, a distância imaginária criada pela imagem, entre os 

participantes interativos – participante representado e observador – sugere um grau 

intermediário de distância social entre eles, pois como propõe Kress e van Leeuwen (2006), a 

imagem encontra-se em um enquadramento visual denominado plano médio, isto é, o 

participante representado é mostrado do joelho para cima, o que indica um grau de interação 

considerável entre os participantes interativos mesmo que eles não façam parte do mesmo 

mundo. No referida figura, essa distância social propõe que vejamos os participantes como 

próximos, haja vista a interação que tal jornalista pretende travar com o público-leitor. 

 

Figura 4.3: Distância social mínima 

 

 

(04) UMA, junho de 2003 

 

Já na figura 4.2, a imagem está enquadrada visualmente, em um plano fechado, ou 

seja, o participante representado é enfocado a partir dos seus ombros e rosto, o que indica um 

grau de interação bastante próxima entre os participantes interativos, é como se os 
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participantes (representado e observador) fizessem parte do mesmo mundo, mesmo que 

imaginariamente. Dessa forma, sugere uma aproximação íntima entre a jornalista representada 

na imagem, ou seja, o participante representado, em relação ao observador dessa imagem - as 

leitoras deste editorial, para o qual ela é direcionada. 

Ambas as imagens estão localizadas no lado inferior direito do editorial, indicando, 

conforme afirmam Kress e van Leeuwen (2006), quando eles tratam da metafunção 

composicional, que se trata de algo real, concreto, e, possivelmente, (re)conhecido pelas 

leitoras já que estão identificados ainda, por uma legenda que as apresentam como jornalistas 

do suporte – revista UMA, podendo acarretar seus reconhecimentos a partir de matérias 

anteriores realizadas por elas na mesma instituição jornalística.  

Mais alguns pontos a serem destacados neste editorial é a despedida da editorialista, 

sua assinatura digital e sua identificação funcional. Tais elementos aparecem tipograficamente 

com fontes regulares, de acordo com as letras geralmente impressas nos meios de 

comunicação de massa. Observamos um leve peso negritado na assinatura e na identificação 

funcional direcionando o olhar das leitoras para o reconhecimento da autoria do texto, porém 

como são expostas em fontes regulares, apesar da nomeação e da autoria, há aqui, uma certa 

impessoalidade característica desse gênero em sua origem, assim como afirma Borges (2005). 

Além dos recursos multimodais que já foram apontados, é válido mencionar, ainda, 

alguns sinais de pontuação que são reconhecidos pela tipografia como caracteres criativos que 

contribuem significativamente para a compreensão e interpretação do texto, não devendo, 

portando, serem desconsiderados quando se pretende analisar textos multissemióticos, assim 

como defende Farias (2001). Para exemplificar, citamos o uso de pontos de exclamação para 

enfatizar determinados pontos de vistas, bem como, instigar as leitoras a seguirem tais 

opiniões; e, sinais de interrogação para introduzir discursos coerentes sobre o assunto 

abordado. 

Com relação à significação, investigada a partir dos estudos críticos da ADC por 

Fairclough (2001), destacamos a ação social do gênero que desempenha o papel de informar e 

veicular opiniões sobre fatos atuais no intuito de persuadir, ou ao menos, direcionar 

opinativamente o olhar do público-leitor. Com base no significado acional sugerido pelo 

referido autor, apontamos mais uma vez para a complexidade de tal gênero haja vista ser 

híbrido e heterogêneo possibilitando interpretações e compreensões diferenciadas, levando em 

consideração o contexto sociocultural envolvido em sua produção e circulação. 

Por se tratar de um discurso constituído socialmente e de ser capaz de constituir a 

sociedade, ao menos em determinados aspectos, ele promove a constituição de identidades 
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individuais e coletivas por meio da forma como se torna significativamente representativo. 

Dessa forma, com base nas categoriais propostas pelo significado representacional, sugerido 

por Fairclough (2001), dizemos que o modo como os atores sociais são nomeados indica que 

o discurso pretende se aproximar do público-leitor por meio da individualização de sujeitos, 

como, por exemplo, a citação de pessoas, chamadas pelo nome próprio, ou seja, por meio do 

processo de nominalização – “Gisele Bündchen” e “Fernanda Torres”, as quais são tomadas 

como modelos no sentido de serem padrões de beleza da contemporaneidade. Além do mais, 

o próprio peso diferenciado da fonte de determinados elementos, como a chamada para o 

gênero e o destaque do título, também atuam representativamente, tendo em vista a 

significação que promovem. 

E, como os significados se interelacionam com o intuito de gerar sentidos críticos 

perante os discursos que permeiam às práticas sociais, observamos que a constituição de 

identidades se dá a partir da relação dos significados expostos anteriormente (significado 

acional e representacional), com o significado identificacional, também apontado por 

Fairclough (2001). Isso acontece por meio da imposição de aspectos positivos que 

desmistificam a idéia de eterna complexidade do sexo feminino, pois, por meio dos 

argumentos veiculados pelo editorial, no qual são expostas algumas das suas vontades e 

necessidades, gerando compreensões críticas de que as mulheres querem ser ativas e 

realmente vistas socialmente como seres de destaque. Tal opinião é contestada de forma a 

afirmar a altivez feminina. Esse fato atua na constituição de identidades femininas voltadas 

criticamente para si próprias no sentido de estarem sempre bem, do ponto de vista pessoal, 

profissional e social de modo geral. 
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3.3.3 Em busca da beleza 

 

Mantendo os mesmos propósitos comunicativos e funcionais dos editoriais 

anteriores, o editorial que segue apresenta o suporte no qual está inserido de modo a 

possibilitar ao público-leitor uma ideia do que ele encontrará na revista. Dessa forma, veicula 

opiniões que atuam persuasivamente sobre o público fazendo-o se interessar ou não pelas 

matérias posteriormente apresentadas. 

 

Figura 5: Em busca da beleza 

 

 

(05) UMA, julho de 2003 

 

Como o assunto central gira em torno de beleza estética, moda, férias e um pouco de 

política, as opiniões construídas argumentam em favor da constante e eterna busca pela 

beleza, mostrando os meios artificiais desenvolvidos pela medicina e empresas de cosméticos; 

bem como, mostrando a altivez de mulheres que se posicionam criticamente em busca dos 

seus objetivos diante de uma sociedade machista, através de participação política e social.  

Despedida, assinatura 

digital e identificação 

funcional. 

Chamada para o gênero 

com fonte negritada e 

expansão condensada. 

Letra capitular com peso 

negritado e tamanho em 

destaque. 

Estruturação em 

duas colunas. 

Título com fonte 

negrita e expansão 

condensada além de 

apresentar um 

tamanho diferenciado. 

Fotografia com 

legendai instrutiva. 
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Com o objetivo de apresentar algumas matérias contidas no suporte – revista UMA, a 

editorialista parte da seguinte questão: “Por que as mulheres se cobram tanto?”. Em busca de 

respostas para essa pergunta, ela introduz algumas matérias da própria revista haja vista 

girarem em torno de tal assunto, defendendo que a busca feminina pela beleza e por boas 

posições sociais é algo necessário não só pela satisfação pessoal, mas também, por critérios 

profissionais. 

Assim como todos os gêneros textuais, o editorial exposto acima (figura 5) é 

multimodal já que é composto por diferentes semioses que se interligam no intuito de 

construir significados coerentes em virtude da multifuncionalidade da linguagem, assim como 

afirma Dionísio (2006). Haja vista sua multimodalidade evidente destacamos inicialmente, os 

recursos tipográficos presentes em sua formatação. 

Como já mencionado de acordo com van Leeuwen (2006), a tipografia é um recurso 

multimodal que significa por si mesma, pois a partir das características visuais das fontes 

construímos sentidos que proporcionam interpretações e compreensões coerentemente 

significativas. Destacamos, então, a fonte negritada e expandida que compõe a chamada para 

o gênero editorial – “Na redação”, a qual possibilita as leitoras (re)conhecimento e 

identificação do gênero em virtude dos significados multifuncionais que sugere.  

Devido ao peso negritado e a expansão condensada que visualizamos, podemos 

dizer que tais elementos instigam compreensões interativas à medida que possibilitam as 

leitoras a identificação e o reconhecimento do gênero em tal suporte, haja vista que o produtor 

apresenta o gênero sempre por meio dessa nomenclatura, se tratando, portanto, de uma 

situação recorrente no que diz respeito ao critério de recorrência dos gêneros textuais 

conforme defende Miller (2009).  

Além de significados interativos, sugere ainda, sentidos composicionais e 

representativos, tendo em vista que sua localização estrutural e sua representação também 

possibilitam interpretações específicas levando em consideração a heterogeneidade do gênero. 

Por estar localizado na parte superior esquerda, podemos afirmar, com base em Kress e van 

Leeuwen (2006), que se trata de algo idealizado, o que fica evidente até mesmo pela própria 

nomenclatura dada ao gênero já que em termos ideais ele é identificado como sendo o gênero 

editorial; além disso, trata-se de algo (re)conhecido pelas leitoras já que se encontra 

localizado no lado esquerdo considerado na estrutura composicional como o dado. 

Representativamente, a chamada para o gênero instiga o olhar das leitoras que a observam de 

modo a construir significados acerca deste gênero. 
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Logo abaixo, encontra-se o título do editorial em destaque com letras grandes na qual 

a fonte negritada e expandida evidencia a temática defendida pelo gênero instigando as 

leitoras por meio de sua significação visual, conforme diz van Leeuwen (2006), ao afirmar 

que os recursos tipográficos são capazes de sugerir sentidos levando em consideração suas 

características visuais.  

Servindo como porta de entrada para o assunto abordado pelo gênero, o título sugere, 

também, significados representativos, interativos e composicionais, observados a partir da 

visualidade da escrita usada em sua composição. A fim de travar um diálogo com o público-

leitor, o título chama a atenção para o universo temático que vai ser enfocado pelo todo 

textual por meio dos significados interativos apontados por Kress e van Leeuwen (2006), a 

partir da fonte em destaque. Esse destaque também propõe significados representativos à 

medida que serve como objeto de contemplação para as leitoras que o observam ativamente 

no intuito de interagir com o próprio texto. E, levando em consideração sua localização a 

partir dos valores composicionais da imagem, dizemos se tratar de algo ainda idealizado que 

será concretamente representado por meio do todo textual que se segue, ou seja, por meio do 

texto escrito, dos recursos tipográficos e multimodais presentes em toda a página. 

Outro elemento visual observado no gênero em questão é a letra capitular que 

aponta para o início do texto escrito propriamente dito. Também visualizada por uma fonte 

negritada e expandida verticalmente com tamanho em destaque, a letra capitular, enquanto 

recurso visual da escrita delimita a marcação do parágrafo inicial. Ainda com relação à 

visualidade e formatação do texto, é válido destacar mais uma vez sua divisão em duas 

colunas, fato típico dos meios noticiosos impressos devido à condensalidade e precisão dos 

espaços editoriais, que requerem economia do ponto de vista visual e de ideias, como 

argumenta Souza (2006), sobre as principais características dos editoriais. 

Além dos recursos multimodais apontados até aqui, observamos a presença de outros 

recursos tipográficos, como pontos de interrogação, para dar ideias de questionamentos; 

pontos de exclamação, com o intuito de sugerir ênfase a determinados elementos textuais; 

aspas, para dar destaque visual e significativo a determinadas palavras e para introduzir 

discursos de outros a fim de validar determinadas ideias e defender determinados pontos de 

vistas, o que, de acordo com as idéias de Fairclough (2001), representa a intertextualidade 

manifesta – componente textual e discursivo que promove significação e sentidos específicos 

mediante as ações que desempenha nas práticas sociais concretas. 

Esse último ponto (aspas para introduzir discursos de outros em determinado 

discurso) pode ser exemplificado por meio da tomada que a editorialista Catarina Arimatéia 
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faz das palavras de Roberto Shinyashiki quando ele defende que as mulheres levam vantagem 

em relação aos homens por serem mais sensíveis. Com isso, ela apresenta seu objetivo de 

defender que as mulheres não se cobram apenas, querem ser sempre belas, porém, muito mais 

que isso, querem ser reconhecidas pessoalmente, profissionalmente e socialmente. 

 

Ex.: 

 

[...] Entrevistamos o escritor Roberto Shinyashiki (pág. 66), que já vendeu 5 milhões e meio 

de livros, e é ele quem diz: “No mercado de trabalho é preciso saber tomar porrada e 

conseguir voltar para o seu foco, entender de gente, ser polivalente e ter capacidade de 

buscar resultados. As mulheres levam vantagem porque entendem mais de gente do que os 

homens. Foram treinadas para entender de alma e sentimentos.” (05, UMA – julho de 

2003, grifos nossos) 

 

A polifonia que observamos nesse exemplo, conforme afirmam as teorias de Bakhtin 

(2003), nos faz ver as diferentes vozes que se cruzam no discurso do editorial em questão 

(figura 5) visando à construção de opiniões determinadas. Tal fato constrói significados 

representacionais, tendo em vista que a intertextualidade enquanto recurso textual promove a 

representação de discursos em meio às práticas sociais.  

Ainda com relação ao significado representacional proposto por Fairclough (2001), 

destacamos a forma como os atores sociais aparecem no discurso. Observamos que existe um 

processo de nominalização, isto é, há a identificação de sujeitos individuais por meio de 

nomes próprios, o que sugere identificação pessoal e contribui para validar as opiniões da 

editorialista devido à individualização de sujeitos sociais como representativos de 

determinado grupo, como é o caso, por exemplo, da representação feminina na política por 

meio de “Heloísa Helena” e de “Luciana Genro”. Tais sujeitos representam identidades 

públicas que se destacam na política servindo de modelo positivo para as demais mulheres 

atuais, que vivem uma constante busca pela independência e auto-afirmação enquanto cidadãs 

críticas e sociais. 

Voltando para os recursos tipográficos e multimodais, destacamos a despedida da 

editorialista, artifício que promove interação e marca a autoria do texto, porém de forma 

moderada, haja vista que logo abaixo vem uma assinatura digital típica dos editoriais desse 

suporte, marcando impessoalidade por se dirigir a coletividade e impulsionar a opinião 

pública a partir dos pontos de vistas da instituição jornalística, assim como argumenta 
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Marques de Melo (2003). Há, ainda, a identificação funcional da autora – “diretora da 

redação” enfatizando a ideia de que os editoriais correspondem à política editorial da revista. 

A tipografia utilizada é regular assim como em todo o texto, com um leve peso 

negritado na assinatura digital e na identificação funcional, direcionando o olhar da leitora 

para promover reconhecimento e consequentemente identificar a autora e sua função em meio 

ao suporte. Assim como nos editoriais analisados anteriormente, tais características marcam a 

impessoalidade dos meios impressos, principalmente, dos meios noticiosos de grande 

circulação social. A tipografia usada atenua a “pessoalidade” transmitida pela assinatura 

digital e pela identificação funcional. 

Logo em seguida destacamos uma fotografia e sua respectiva legenda que, atuando 

multimodalmente, também participam da composição significativa do gênero: 

 

Figura 5.1: Fotografia com legenda funcional 

 

 

(05) UMA, julho de 2003 

 

Essa fotografia, obtida por meio do arquivo pessoal da repórter Daniela Venerando, 

ilustra a matéria sobre férias feita por ela para o exemplar da revista UMA. Além de 

apresentar essa matéria, tal fotografia inspira compreensões e interpretações no gênero à 

medida que promove significados composicionais, interativos e representacionais haja vista 

sua multifuncionalidade, como demonstramos a seguir. 
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Seguindo os posicionamentos de Kress e van Leeuwen (2006) com relação à 

metafunção representativa, dizemos que nessa imagem há um participante representado (a 

repórter) que olha para fora da imagem, estabelecendo, portanto, interação com os 

participantes externos à imagem – os observadores (leitoras). Há aqui, a presença um ator (a 

repórter) que direciona seu olhar para fora do enquadramento da imagem, porém isso não 

indica que haja reação por parte do observador, há apenas contemplação. Dessa forma, 

dizemos que se trata de um processo narrativo não-transacional. 

Ainda de acordo com os autores citados acima, a imagem constrói significados 

interativos por meio do contato, distância social, perspectiva e modalidade. O contato é de 

demanda, pois é observado a partir do vetor formado pelo olhar do participante representado 

(a repórter) em direção aos observadores exteriores a imagem promovendo interação. Com 

relação à distância social, dizemos que a imagem está enquadrada em um plano médio 

(mediun shot) já que a ênfase visual é dada a partir da cintura do participante representado, 

sugerindo uma distância social média que aproxima, em certa medida, os participantes 

interativos como se eles fizessem parte do mesmo mundo. A escolha da perspectiva ou 

ângulo também sugere interação entre os participantes representados e interativos, tem-se, 

portanto, uma imagem em um ângulo frontal promovendo um envolvimento maior entre os 

participantes à medida que os aproximam e os tornam integrantes de um mesmo universo. E, 

nessa imagem, a modalidade garante um valor de verdade considerável em meio a 

contemporaneidade, tendo em vista que os recursos que a marcam indicam sua aproximação 

com o real por meio das cores e do brilho utilizados, sendo, portanto, naturalística. 

Composicionalmente, a fotografia localizada no lado inferior direito, representa algo 

novo que se supõe não seja conhecido das leitoras; e concreto, ou seja, condizente com a 

realidade já que possui valor de verdade haja vista sua existência no mundo concreto. Isso se 

deve aos valores que as zonas da imagem possuem nos textos multimodais, assim como 

afirmam Kress e van Leeuwen (2006). Outro fator a ser levado em consideração sobre a 

metafunção composicional é a saliência dada ao participante representado no intuito de 

aproximá-lo do leitor colocando-o em primeiro plano em relação ao plano de fundo – “as 

Cataratas do Iguaçu”, as quais são enfocadas por ela em sua matéria sobre férias. 

Com relação à tipografia utilizada para representar a legenda informativa da 

fotografia, é válido destacar a palavra “CATARATA” com fonte de cor vermelha em caixa 

alta, supondo um peso diferenciado que a coloca em destaque perante às demais palavras que 

se seguem. Tal fato chama a atenção das leitoras para esse espaço natural que é visualizado na 
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foto, além de identificar o lugar e sugerir seu reconhecimento e o desejo de conhecê-lo e 

contemplá-lo. 

Com relação à significação multifuncional deste editorial (figura 5) levando em 

consideração as propostas da ADC (FAIRCLOUGH, 2001), dizemos que o significado 

acional obtido por meio da estrutura genérica indica se tratar de um gênero híbrido no qual as 

diferentes semioses se unem com o objetivo de garantir a comunicação e a construção de 

posicionamentos acerca de determinados fatos evidenciando a sua funcionalidade social. Sua 

ação e representação por meio de atores sociais que são nomeados individualmente 

promovem a constituição de identidades femininas que buscam a beleza estética e também um 

bom desempenho social e profissional na sociedade na qual estão inseridas. Dessa forma, o 

significado identificacional com base nos estudos multifuncionais da linguagem, atua na 

constituição e identificação de identidades femininas altivas que servem de modelos para 

serem seguidos proporcionando modos de se comportar e de agir enquanto seres individuais e 

coletivos. 

Diante do exposto, podemos afirmar que os editoriais da UMA os quais analisamos, 

se mostram complexos ou multimodais à medida que envolvem em sua composição variados 

recursos tipográficos, semióticos e linguísticos, o que promove compreensões e interpretações 

críticas do gênero em questão, de acordo com sua funcionalidade social perante o suporte e 

perante o público-leitor. 
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3.4 Significação da escrita e visualidade em editoriais da revista Todateen 

 

A revista Todateen é direcionada ao público feminino adolescente, o que possibilita a 

ocorrência de uma flexibilidade maior do gênero para prender a atenção das leitoras. Tendo 

em vista que se trata de um público específico, os assuntos abordados pelos editoriais 

enfocam temas relacionados ao primeiro namoro, primeiro beijo, paixões adolescentes, dentre 

outros relativos a este público. De acordo com esta afirmação, podemos dizer que se trata de 

editoriais mistos, conforme os conceitos de Marques de Melo (2003) e Souza (2004), já que 

sugerem pontos de vistas acerca de temáticas diversificadas, e, também cumprem a função de 

apresentar o suporte, determinadas matérias ou reportagens. 

Levando em consideração os recursos multimodais e tipográficos utilizados na 

composição dos editoriais de tal suporte, percebemos que se trata de um texto altamente 

complexo, no qual a informatividade visual altamente significativa, atua instigando 

compreensões e interpretações heterogêneas haja vista a própria funcionalidade do gênero, os 

contextos de produção e circulação social. Nesse sentido, a Multimodalidade Discursiva, 

como propõe Dionísio (2006), enquanto um componente intrínseco dos gêneros textuais, é 

indispensável em suas análises e investigações, pois as diferentes semioses que os constituem 

devem ser tomadas como significativas no intuito de alcançar uma compreensão global do 

texto nos seus aspectos visuais e linguísticos. 

Por se tratar de textos com alto grau de visualidade, e, seguindo os nossos objetivos, 

destacaremos os recursos tipográficos que mais se destacam na composição textual, tais 

como: peso, expansão, slope, curvatura e regularidade da fonte (cf. VAN LEEUWEN, 2006), 

pois a escrita não deve ser compreendida apenas como código linguístico, mas também, como 

representativa do ponto de vista visual. Além disso, tal como fizemos com os editoriais da 

revista UMA, enfocaremos os demais recursos multimodais que operam na construção de 

sentidos do gênero, conforme os princípios de Kress e van Leeuwen (2006); levando em 

consideração sua multifuncionalidade significativa enquanto discurso que representa ações 

específicas em meio às práticas sociais concretas (cf. FAIRCLOUGH, 2001). 
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3.4.1 É pra se amarrar!!! 

 

O editorial exposto a seguir (figura 6), enquanto texto multimodal e complexo deve 

ser analisado de modo a compreender todas as semioses envolvidas em sua composição. 

Dessa forma, destacamos os seguintes aspectos: formatação da página, imagens, fotografias, 

características distintivas da tipografia, como mencionamos anteriormente, dentre outros 

aspectos que se mostram significativamente coerentes, obedecendo para isso a 

multifuncionalidade da linguagem e suas funções significativas. 

 

Figura 6: É pra se amarrar!!! 

 

  

(06) Todateen, abril de 2003 

 

Seguindo os princípios conceituais dos gêneros discursivos conforme as propostas de 

Bakhtin (2003) e Marcuschi (2008), dizemos que os gêneros variam, são dinâmicos e 

flexíveis, assumindo roupagens diversificadas mediante os contextos sociais e culturais nos 

quais se inserem. Nesse sentindo, o editorial em questão (figura 6) apresenta-se de forma 

dinâmica, envolvendo recursos linguísticos e visuais em sua composição com o objetivo de 

alcançar o público-leitor para o qual se destina, promovendo, assim, de certa forma, a 

Chamada para o 

gênero com fonte 

expandida e peso 

negritado. 

Título com fonte 

expandida e peso 

negritado. 

Fotografia com 

legenda, 

destacada por 

meio de 

molduras, 

enquadramentos

. 

Letra capitular com 

peso negritado e 

expansão vertical. 

Imagem 

Formatação em coluna 

única sem marcação de 

parágrafo. Fonte com 

Slope sugerindo 

cursividade; curvatura, 

regularidade e peso 

negritado. 

Despedida da redação com 

fonte cursiva – slope 

indicando caligrafia. 
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imposição de pontos de vistas, e, consequentemente, cumprindo sua função primeira de 

direcionar determinadas opiniões. 

Trata-se de um editorial misto, como já mencionamos anteriormente, que de forma 

clara e precisa apresenta uma temática bem condizente com as adolescentes, já que o assunto 

principal veiculado por ele, diz respeito às delícias, emoções e sensações causadas pela 

descoberta dos sentimentos envolvidos no primeiro beijo, primeiro namoro, isto é, pelas 

novidades que uma relação amorosa pode causar, principalmente nessa fase da vida. Além de 

apresentar essa temática, atua como texto introdutório para o suporte – revista Todateen, haja 

vista descrever alguns assuntos contidos na edição como forma de chamar a atenção das 

leitoras persuadindo-as a interagirem com ele. 

Destacando os recursos tipográficos e multimodais envolvidos em sua composição, é 

válido mencionar inicialmente a nomenclatura dada ao gênero. Como forma de inovar e de 

apresentar o gênero como veículo institucional que pretende interagir com as leitoras, essa 

nomenclatura atua como um recurso multimodal que sugere significações a partir de sua 

visualidade. Isso se deve a tipografia utilizada, pois as características distintivas empregadas, 

de acordo com van Leeuwen (2006), sugerem significados específicos a partir de sua 

localização na página editorial, tendo em vista que cada zona da imagem cumpre funções 

específicas, como também, devido à relação que estabelece como os demais componentes 

visuais e linguísticos presentes em sua estrutura visual e opinativa por se tratar de um texto 

complexo ou multimodal (cf. DIONÍSIO, 2006). 

 

Figura 6.1: Chamada para o editorial 

 

 

(06) Todateen, abril de 2003 

 

A tipografia utilizada dá um destaque maior à “redação” da revista, pois a fonte 

expandida na cor branca em um fundo azul atua visualmente interagindo com as leitoras no 

intuito de travar com elas um diálogo, o que é comprovado até mesmo pelos recursos 

linguísticos que seguem: “& você”, os quais mostram claramente a relação da redação, 

enquanto equipe jornalística responsável pela linha editorial da revista, com o público leitor - 
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as adolescentes. O peso da fonte utilizada nessa composição também promove um destaque e 

direciona o olhar das leitoras que identificam o gênero a partir de sua chamada inicial – a 

nomenclatura que tal gênero assume no suporte. Tanto a expansão quanto o peso da fonte, 

sugerem funções interativas, representativas e composicionais, como diz van Leeuwen (2006), 

conforme detalhamos a seguir. 

Com a função interativa, tais características indicam a necessidade de travar uma 

interação com as leitoras por meio de recursos linguísticos e visuais que juntos dão idéia de 

união entre os participantes envolvidos por esse ato de comunicação. Isso se dá, ainda, devido 

à maneira explícita que a equipe da instituição jornalística se apresenta como próxima da 

leitora, envolvendo-a em sua redação como se ela fizesse parte de sua equipe – “redação e 

você”, deixando claro, assim, que sua produção toma como ponto de partida os interesses de 

seu público. 

Como forma de representar ações e eventos, conforme sugerem Kress e van Leeuwen 

(2006), a função representativa, visualizada neste exemplo, indica que as características 

tipográficas surtem efeitos contemplativos para os participantes interativos que estabelecem 

contatos visuais significativos com tal estrutura, de forma a fazer com que as leitoras 

identifiquem o gênero e possam tomá-lo como referência opinativa. 

Sua localização na parte superior esquerda da página editorial sugere sentidos 

composicionais específicos, levando em consideração os significados funcionais que as zonas 

da imagem promovem, assim como propõe os autores citados acima. A parte superior é tida 

como o ideal, ou seja, aquilo que significa em sua essência idealizada; e, o lado esquerdo atua 

apresentando informações dadas. Dessa forma, dizemos que, até mesmo pela nomenclatura 

utilizada, a chamada para o gênero representa algo como ideal haja vista que não o 

identificamos pelo seu nome padrão – editorial; porém, isso é um dado já (re)conhecido pelas 

leitoras que o identificam enquanto tal, sem a menor dificuldade, por se tratar de algo 

recorrente (cf. MILER, 2009) em todos os editoriais do suporte em questão.  

Outro ponto a ser levado em consideração é a forma como a chamada do gênero é 

disposta visualmente como se estivesse saindo da tela de um computador. Tal disposição 

indica mais uma vez, possibilidades de interação entre a revista e as leitoras, haja vista que o 

suporte – revista Todateen, possui uma versão digital na internet. Isso se junta ao fato dos 

adolescentes, de modo geral, serem muito ligados às novas tecnologias como o computador e 

o acesso a redes mundiais de comunicação instantânea; bem como, a proposta visual da 

imagem promovendo uma relação interativa fora das telas, por meio da revista impressa. 
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Logo abaixo, ainda na parte superior, vem o título do editorial. O peso negritado da 

fonte e sua expansão também se destacam entre os demais elementos textuais. Como bem 

coloca van Leeuwen (2006), a tipografia atua de maneira criativa e proposital no intuito de 

gerar significados e promover comunicação coerente. Assim, o destaque tipográfico dado ao 

título contribui para a compreensão do texto, introduzindo a temática e indicando sentidos: (i) 

interativos, já que estabelece uma relação entre os participantes envolvidos nos contextos de 

produção e consumo textual; (ii) representativos, à medida que instiga o olhar das leitoras de 

modo enfático, potencializado ainda mais por meio dos pontos de exclamação; e (iii) sentidos 

composicionais, em virtude de sua localização como algo idealizado que será concretamente 

apresentado na sequência do texto (cf. KRESS e VAN LEEUWEN, 2006). 

A cor vermelha da fonte utilizada no título é simbolicamente representativa da 

paixão, o que fica evidente por meio do destaque dado a palavra “amarrar” como sinônimo de 

compromisso apaixonado, namoro, que apesar da regularidade da fonte é destacada pelo 

tamanho das letras, como vemos na figura a seguir. 

 

Figura 6.2: Título do editorial 

 

 

(06) Todateen, abril de 2003 

 

A cor vermelha, sugerindo a cor do “coração”, do sangue, convencionalmente surte 

efeitos fortes indicando algo perigoso, os quais se unem aos tons significativos que a palavra 

“amarrar” assume no contexto do editorial, com o intuito de instigar opiniões sobre os 

mistérios, emoções e sensações da primeira paixão, do primeiro namoro.  

Juntamente com o título temos uma imagem de dois adolescentes de mãos dadas, se 

olhando e em direção ao primeiro beijo, os quais estão sobre um coração também em cor 

vermelha, como símbolo da paixão, do amor. Tal imagem, idealmente, já que está localizada 

na parte superior da página (cf. KRESS e VAN LEEUWEN, 2006), contribui pra a construção 

de sentidos e significação deste gênero, pois sugere o ideal do encontro entre os dois e a 

possibilidade de vivenciarem uma paixão. Além disso, as figuras da forma como estão 
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expostas, fazem parte do universo adolescente, já que nesta fase há uma identificação maior 

com textos visualmente informativos, os quais os tornam mais atraentes e chamativos. 

Ainda na parte superior da página do editorial, temos uma fotografia de uma repórter 

da Todateen com o ator juvenil Kayky Brito, identificada a partir de uma legenda funcional e 

enquadrada por uma moldura que a coloca em destaque em meio à página em sua totalidade. 

Essa foto sugere significados multifuncionais à medida que desempenha ações entre os 

participantes da interação, enquanto objeto de contemplação que atua perante os participantes 

observadores (público-leitor) como sendo próximos destes, e, como dado informativo 

possivelmente já esclarecido e (re)conhecido pelas leitoras por se tratar de figuras públicas 

bem conhecidas socialmente. 

Em seguida, temos o texto escrito propriamente dito, o qual apresenta opiniões 

acerca das emoções vividas pelos adolescentes com a descoberta do amor além de introduz 

matérias do suporte de forma a apresentá-lo para as leitoras. O texto inicia-se com uma letra 

capitular de cor verde combinando com o verde das molduras que destacam as fotografias 

visualizadas no todo da página. Tal letra encontra-se tipograficamente destacada por meio de 

um peso negritado e de uma expansão vertical (cf. VAN LEEUWEN, 2006) que atuam 

significativamente perante as leitoras de forma a sugerir direcionamento da leitura marcando 

o parágrafo inicial. 

Percebemos que o texto é bastante curto, disposto por uma tipografia que indica 

regularidade, propondo, dessa forma, que se trata de um texto que pretende transmitir 

credibilidade, e, garantir, pelo menos até certo ponto, o critério de se dirigir de modo 

imparcial para a coletividade, conforme as características do gênero editorial apontadas por 

Marques de Melo (2003) e Souza (2004). Porém, por se tratar de uma variação do editorial 

padrão, podemos dizer, pela presença dos recursos tipográficos utilizados, que existe uma 

tentativa de aproximação maior com o público-leitor. Tal fato é marcado por meio da 

curvatura da fonte, que de acordo com as sugestões de van Leeuwen (2006), sugere 

significados femininos, como, leveza, afetividade, proximidade entre os participantes 

envolvidos no ato comunicativo, uma vez que este texto é direcionado para o público 

feminino adolescente. Além da curvatura da fonte e da linearidade do texto observadas por 

meio de uma coluna única, a tipografia utilizada nele é levemente inclinada para a direita, o 

que também contribui para sugerir uma aproximação com a escrita manual.   

A assinatura do editorial, também chama nossa atenção pela tipografia utilizada e por 

se tratar de uma despedida pessoal, que embora não individualize autoria, se mostra também 
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como uma variação do gênero, já que nos editoriais padrões não há assinatura garantindo-se, 

assim, a impessoalidade, tal como propõe Souza (2004).  

 

Figura 6.3: Despedida da redação 

 

 

(06) Todateen, abril de 2003 

 

Trata-se de uma fonte que se assemelha a escrita manual, apresentando um slope que 

aproxima a escrita impressa à caligrafia. Por meio disso é como se a edição quisesse manter 

uma interação pessoal, mais informal e íntima com o público, o que é mais enfatizado ainda 

pela cor azul da letra, a qual lembra a cor de uma caneta esferográfica utilizada para escrever 

a mão. Ela encontra-se inclinada e está disposta em cima de um beijo marcado por uma boca 

como se representasse uma marca de batom no papel. Essa atitude é típica de adolescentes 

para marcar carinho e intimidade ao escreverem cartas, recados ou bilhetes para amigos. 

Dessa forma, há a representação, mais uma vez, da necessidade de garantir proximidade na 

interação estabelecida por este gênero, o que é marcado ainda, pela conectividade entre as 

letras, pois como sugere van Leeuwen (2006), isso quer dizer integração, a qual é  

estabelecida pela equipe editorial com suas possíveis leitoras. 

Outros recursos multimodais que merecem ser destacados são: a fotografia do ator 

Kayky Brito e sua legenda, as quais transparecem opiniões acerca de sua beleza de modo 

enfático por meio de metáforas e ênfases exclamativas, dando ideia de enaltecimento de sua 

imagem, e, funcionando como recurso argumentativo que contribui para a leitura do texto; e, 

as sugestões de contato entre as leitoras e a Todateen, as quais estão dentro de uma moldura 

verde. Essas sugestões são introduzidas por uma menina de braços abertos que sai da tela de 

um computador, sugerindo boa receptividade, acolhimento etc., ponto que instiga relações 

interativas, por meio do convite ao diálogo, característica eminentemente discursiva e social. 

Tendo em vista que os gêneros atuam discursivamente em meio as práticas sociais 

concretas desempenhando ações e funcionando multifuncionalmente, cabe-nos encará-los 

como textos significativos levando em consideração os critérios acionais, representacionais e 
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identificacionais, de acordo com as propostas da ADC (FAIRCLOUGH, 2001). Como já 

mencionamos anteriormente, as categorias da ADC nos dão um respaldo geral para as 

investigações dos editoriais selecionados para análise, já que não podemos desconsiderar os 

aspectos sociais e constitutivos dos discursos complexos ou multimodais. 

Por meio da estrutura genérica visualizada no discurso em questão, e tomando por 

base as sugestões de Fairclough (2001) com relação ao significado acional, dizemos que se 

trata de um texto complexo e multimodal no qual as diferentes semioses envolvidas em sua 

composição de sentidos conduzem a interpretações e compreensões heterogêneas obedecendo 

à funcionalidade específica desse gênero híbrido – apresentar informações da atualidade 

sugerindo posicionamentos e assumindo determinados pontos de vistas como forma 

argumentativa de construir personalidades, identidades e sujeitos críticos.  

Com essa funcionalidade específica, o editorial em questão (figura 5) mostra atores 

sociais por meio da impersonalização haja vista não individualizar sujeitos e mostrar de forma 

generalizada as sensações, sentimentos e emoções envolvidos na descoberta do amor na 

adolescência. Essa generalização serve como ponto de partida para apresentar os assuntos 

abordados pelo suporte como forma de atuar de maneira crítica e constitutiva nas posições 

identitárias e ideológicas dos sujeitos envolvidos – as adolescentes, o que se fomenta por 

meio dos significados representacionais obtidos a partir da multifuncionalidade dos discursos 

sociais concretos. 

A forma como as opiniões são construídas nos fazem afirmar que se trata de uma 

visão ideológica que acredita e alimenta as fantasias adolescentes, para apresentar a 

descoberta do amor como algo maravilhoso, inesquecível e que conduzirá a adolescente a um 

universo no qual suas emoções serão afloradas na busca de tal descoberta. Com isso, a partir 

das sugestões do referido autor sobre a significação identificacional, dizemos que o discurso 

veiculado pelo editorial em análise instiga a constituição de identidades que buscam adentrar 

nas emoções do amor, fato que é evidenciado a partir da ênfase dada pela redação da revista 

para o lado bom, puro e fantástico dos relacionamentos adolescentes. Além disso, por meio da 

exposição de alguns assuntos veiculados pelo suporte, os quais são apresentados neste 

editorial, percebemos a preocupação da instituição jornalística em informar o público-leitor 

com temáticas condizentes aos seus interesses, como por exemplo, assuntos relacionados a 

sexo, beleza, namoro etc., o que contribui para a constituição de identidades críticas que 

querem estar bem informadas, e, dessa forma, aproveitarem essa fase (a adolescência) como 

um momento de descobertas positivas evitando frustrações. 
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Um ponto a ser destacado com relação aos editoriais da Todateen é a flexibilidade 

estrutural que ele assume. Observamos que em todos os editoriais selecionados a formatação 

da página, as cores, as imagens visuais e linguísticas, sempre variam em função dos objetivos 

que pretende cumprir, bem como, da interação que pretende estabelecer com o público-leitor, 

considerando os contextos de produção e consumo textual. Apesar dessa dinamicidade e 

flexibilidade, percebemos uma característica recorrente em todos eles, a chamada para o 

gênero é realizada por meio da mesma nomenclatura. Isso está de acordo com as propostas de 

Marcuschi (2008), quando diz que os gêneros textuais são dinâmicos, flexíveis e 

heterogêneos, sendo, portanto, capazes de se adequarem aos contextos comunicativos por 

meio de artifícios que os tornem re(conhecidos) e possíveis de serem identificados pelos 

sujeitos sociais. Outras características recorrentes são: o título e a despedida da redação, as 

quais serão analisadas mediante a significação visual que desempenham haja vista que a 

tipografia funciona como um recurso visual criativo que possibilita compreensões e 

interpretações coerentemente significativas. 

Assim, afirmamos que a multimodalidade de tal gênero e as significações discursivas 

que ele elenca o torna capaz de gerenciar sentidos semióticos e linguísticos específicos os 

quais colaboram para uma multifuncionalidade social do gênero como representante e 

influenciador de determinadas práticas sociais. 
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3.4.2 Querido diário!! 

 

O editorial exposto a seguir representa uma hibridização (cf. MARCUSCHI, 2008) a 

qual é evidenciada por meio da inter-relação entre as características recorrentes dos editoriais 

da Todateen que os tornam reconhecidos e identificados, e, pela semelhança do discurso do 

editorial aos relatos do dia-a-dia escritos em diários pessoais, o que se torna ainda mais nítido 

por meio do título e da forma pessoal em que os fatos são mostrados.  

 

Figura 7: Querido diário!! 

 

 

(07) Todateen, junho de 2003 

 

Como mencionamos anteriormente, os editoriais da revista Todateen não são 

compostos estruturalmente da mesma maneira. Apesar de apresentarem traços recorrentes, 

como, a chamada para o gênero, a presença do título, de imagens visuais e a despedida 

institucional com um slope caligráfico, eles se mostram bastante flexíveis sendo formatados 

propositalmente em virtude do assunto que pretendem veicular, e, ainda, para corresponder 

aos interesses e expectativas do público-leitor. Isso torna o editorial em questão um gênero 
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eminentemente variacional que assume roupagens diversificadas, mantendo seus propósitos 

comunicativos de maneira inovadora e criativa, o que corresponde aos ideais de Miller (2009), 

quando argumenta sobre a recorrência dos gêneros, já que estes são relativamente estáveis, 

isto é, são estáveis porque são recorrentes e, são dinâmicos por se adaptarem variacionalmente 

às diferentes situações interacionais. 

Enquanto um traço recorrente do editorial em análise (figura 7) destacamos mais 

uma vez a chamada para o gênero. A nomenclatura utilizada e os recursos multimodais e 

tipográficos empregados em sua composição sugerem significações interativas, 

representativas e composicionais à medida que funcionam enquanto ações específicas que 

constroem sentidos, compreensões e interpretações. O peso negritado que metaforicamente 

contribui para enfatizar solidez e concreticidade, e, a expansão vertical que amplia o tamanho 

e o espaço das letras, conforme diz van Leeuwen (2006) a respeito de tais características 

distintivas, desempenham funções determinadas em virtude de sua multifuncionalidade. 

Assim, de acordo com as metáforas significativas advindas de tais características 

tipográficas, e, levando em consideração as funções que elas desempenham, dizemos que, 

interativamente, elas promovem ações no intuito de criar um diálogo entre a redação da 

revista e as leitoras, o qual parte da redação para com estas últimas. Isso se deve ao próprio 

destaque visual dado a ela (a redação), que convida as leitoras para o seu universo como 

forma de travar uma relação amigável por meio da qual os argumentos possam ser tomados 

como direcionamento opinativo. Como forma de apresentar atores sociais e eventos, a função 

representacional sugerida pelos recursos tipográficos, indica se tratar de uma relação 

interativa na qual há a percepção de proximidade entre a redação e as leitoras, ocasionando a 

identificação e reconhecimento do gênero. E, composicionalmente, funciona como uma 

informação dada, já que a chamada para o gênero está localizada do lado esquerdo da página 

editorial, tal fato é enaltecido pelas características recorrentes que o ancoram. Além de se 

tratar de uma informação recorrente, significa por meio de sua essência idealizada, devido sua 

localização na parte superior da página. 

Quase ao lado da chamada para o gênero encontra-se o título deste editorial. Este, 

além de caracterizar a hibridização do gênero, opera visualmente por meio de recursos 

tipográficos. O peso negritado da fonte e a expansão vertical em que ela se encontra, 

juntamente com o azul que se destaca em um fundo laranja, constroem sentidos funcionais 

haja vista a importância visual que a escrita desempenha nas sociedades multimodais e 

multiletradas (cf. FERNANDES, 2006). 
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Figura 7.1: Título do editorial 

 

 

(07) Todateen, junho de 2003 

 

Linguisticamente, dizemos que esse título nos lembra a forma como comumente 

inicia-se uma postagem em um diário pessoal, já que nessa prática, quem escreve tem o diário 

como um amigo para quem conta seus segredos, desejos, aventuras, em fim, seus 

acontecimentos diários.  

Visualmente, a partir dos recursos tipográficos utilizados, dizemos que sua estrutura 

sugere também, sentidos interativos, representativos e composicionais. Interativos, porque 

atuam demonstrando uma relação dialética do participante interativo para com seu diário. 

Representativos, haja vista levar as leitoras a reconhecerem este gênero como híbrido devido 

à nova roupagem que ganha para funcionar como um novo gênero – o editorial. E, 

composicionais a partir de sua localização no lado superior direito da página, significando 

idealmente o novo, isto é, o ideal de cumplicidade entre o diário e seu dono para apresentar 

informações novas a cada dia. 

Antes de adentrar no texto escrito do editorial, é interessante levantar significações a 

respeito da imagem que introduz a temática do gênero, a qual se destaca em meio às demais 

semioses que o compõe. Conforme definem Kress e van Leeuwen (2006), as imagens ocupam 

um lugar de destaque dentro do ambiente textual haja vista serem altamente significativas, 

compondo textos multimodais e gerando possibilidades de um letramento multifuncional. 

Dessa forma, são utilizadas de modos específicos visando determinadas compreensões e 

objetivos desencadeando sentidos multifuncionais, pois possuem propriedades semânticas e 

valores ideológicos específicos de acordo com as intenções dos produtores e das interações 

que pretendem estabelecer. É válido destacar ainda, que elas não reproduzem a realidade, mas 

sim, imagens ideológicas dela. 
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Figura 7.2: Participantes representados 

 

  

(07) Todateen, junho de 2003 

 

Simbolicamente, a imagem representa um casal de namorados, que no contexto do 

editorial, são compreendidos como o casal que é relatado no texto escrito por meio da 

descrição que a “namorada” faz de como foi seu primeiro Dia dos Namorados ao lado do seu 

“namorado”.  

Por estar localizada no lado esquerdo da página editorial, esta imagem apresenta 

informações já dadas, ou seja, o namoro entre o casal e a ida deles ao cinema, que são 

comprovadas por outros elementos multimodais presentes na composição do editorial, e, 

concretamente mostradas pelo texto escrito colocado estruturalmente ao seu lado direito. A 

localização dos elementos na página mostra-se significativa à medida que as zonas da imagem 

desencadeiam sentidos específicos, como propõem Kress e van Leeuwen (2006), com relação 

aos valores informativos da metafunção composicional. 

Temos nessa imagem a visualização de dois participantes representados que 

interagem entre si, porém eles não estabelecem relação com os participantes interativos. 

Dessa forma, ela constitui o conteúdo da comunicação por meio da metafunção 

representacional que tal imagem desempenha. Além disso, funciona como uma estrutura 

narrativa já que os participantes representados estabelecem entre si interação. Podemos 

perceber ainda, o vetor formado pelo olhar dos dois participantes que na troca de olhares 

inspiram significados interativos haja vista a relação afetiva que eles transparecem. No caso 
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compreendemos os participantes desta imagem como um casal de namorados vivenciando 

momentos de romantismo e intimidade. 

Já que a função interativa é responsável pela mediação entre o produtor da imagem e 

os observadores (cf. KRESS e VAN LEEUWEN, 2006), dizemos que tal imagem promove 

interação por meio do contato de oferta haja vista servir como objeto de contemplação para o 

observador não estabelecendo ações para com ele, atuando apenas como objeto informativo 

sem acarretar interação entre o produtor da imagem e os observadores. Por meio da distância 

social que estabelece entre os participantes, a imagem é enquadrada em um plano aberto, o 

qual possibilita uma visualização dos participantes representados de corpo inteiro, sugerindo 

assim, uma distância pessoal máxima entre participantes representados e observadores. 

Levando em consideração a perspectiva em que a imagem se encontra, dizemos que está em 

um ângulo oblíquo, pois os participantes representados são mostrados de perfil, estabelecendo 

uma relação de alheamento, ou seja, são mostrados como se fossem distantes dos 

observadores.  

O texto escrito, localizado no lado direito da página e separado estruturalmente das 

demais semioses por meio de linhas de estruturação, é introduzido por uma letra capitular a 

qual se encontra tipograficamente exposta com um peso negritado e com uma expansão 

vertical que ampliam o seu tamanho, constituindo-se como um recurso visual chamativo que 

marca o parágrafo inicial do texto situando as leitoras e direcionando a leitura.  

A fonte utiliza na escrita do texto é regular, levemente inclinada para direita e, de 

certa forma, arredondada. Essa regularidade proporciona uma boa leiturabilidade e 

legibilidade (cf. FARIAS, 2001) dos elementos textuais, assim como, instiga sentidos 

metafóricos, conforme afirma van Leeuwen (2006), pois, de modo visual, caracteriza 

imparcialidade. A inclinação, sendo uma característica distintiva da tipografia, designa 

sentidos visuais que significam pessoalidade, informalidade e semelhanças às escritas 

manuais. Tais aspectos inspiram certa variação no gênero haja vista que ele passa a assumir 

características novas se diferenciando dos editoriais padrões dos jornais impressos que por 

meio de tipografias verticais sugerem formalidade, impessoalidade e condizem com a 

produção em massa. Quanto ao arredondamento da fonte, dizemos metaforicamente a partir 

das sugestões de van Leeuwen (2006), que o texto se apresenta de maneira mais natural e 

feminina, o que é enfatizado pelo próprio discurso já que se trata da descrição de uma garota 

em seu diário pessoal. 

Com relação às aspas que destacam o texto, as quais também sugerem significados 

visuais, afirmamos que seu uso inspira o destaque a um discurso alheio que é introduzido no 
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editorial, de modo direto, como fonte de argumentos que garantam sua opinatividade e 

funcionalidade comunicativa. Tal sinal ortográfico, também inspira significados 

representacionais, como propõe Fairclough (2001), já que marca explicitamente o discurso do 

outro, identificando a intertextualidade manifesta. Esse recurso textual demarca os atores 

sociais, evidenciados pelo discurso, como forma de garantir credibilidade às ideias 

apresentadas, bem como exemplificar determinados argumentos a partir de ideias recorrentes 

que enriquecem o discurso e mostram sua dialética e polifonia inerentes. No editorial, as 

aspas enaltecem o fato que se trata de um discurso de uma possível leitora que ocupa a 

posição da redação da revista para apresentar seus pontos de vistas, bem como, o próprio 

suporte, o que garante a funcionalidade do gênero por meio da hibridização realizada. 

Em fim, por estar localizado no lado direito do todo do editorial, dizemos se tratar do 

novo. Isso se justifica a partir dos significados composicionais de Kress e van Leeuwen 

(2006) a respeito dos valores informativos das zonas textuais, o que fica evidente aqui, por 

meio dos dados anteriores ao texto os quais de forma coerente se inter-relacionam garantido à 

compreensão. 

Assim como nos editoriais anteriores, destacamos a tipografia da assinatura digital 

no fim da página editorial. Por meio dos significados metafóricos que propõe, a fonte disposta 

em um slope que representa uma escrita manual constrói sentidos pessoais marcando 

pessoalidade e sugerindo certo grau de proximidade entre a redação e as leitoras. Isso se 

mostra também como um recurso variacional do gênero haja vista as suas características 

originais de ser imparcial e impessoal. A relação de proximidade que é estabelecida por esta 

despedida é enaltecida pela marca de boca sobre a qual está exposta, simbolizando um beijo e 

transmitindo um sentimento de carinho e amizade. 

Outros recursos multimodais e tipográficos também fazem parte da composição do 

editorial colaborando em sua construção de sentidos. Os corações, as cortinas, as imagens, a 

roleta, o cartaz do filme e os diversos recursos tipográficos, montam um pano de fundo 

totalmente condizente com o conteúdo textual, evidenciando o clima de romance e 

contribuindo de maneira multimodal para a construção de significados.  

Um recurso que nos chama atenção neste editorial, assim como nos demais 

apresentados anteriormente, é a mediação de contato entre o suporte – revista Todateen e as 

leitoras por meio de uma chamada no fim da página editorial, a qual apresenta o site e o 

telefone da revista. Tal chamada é introduzida com a imagem de uma garota ao telefone 

simbolizando as leitoras, e, apresentada por linhas de estruturação que a separa dos demais 

elementos textuais. Percebemos uma tipografia regular com destaque para a fonte que 
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informa o site e o telefone, as quais exibem um slope caligráfico sugerindo pessoalidade e 

garantindo uma interação próxima entre o suporte e as leitoras. 

No intuito de confirmar que os discursos mantêm relações dialéticas com o meio 

social a partir das significações específicas que constituem tendo em vista as ações que 

desempenham em meio às diferentes práticas sociais, dizemos seguindo os princípios 

multifuncionais de Fairclough (2001), que este editorial, assim como os demais gêneros 

multimodais ou complexos, significam funcionalmente de modo acional, representacional e 

identificacional. 

Por meio do significado acional que denota, afirmamos que o editorial em questão 

(figura 7) dispõe de uma estrutura genérica bastante híbrida, na qual diferentes semioses se 

unem no intuito de gerar e construir sentidos, constituindo, dessa forma, um discurso 

eminentemente multimodal. Como vemos, a hibridização, conforme define Marcuschi (2008), 

atua inovando o gênero de modo a apresentar característica novas e recorrentes, o que na 

estrutura genérica funciona como um aspecto discursivo que acarreta interações mediante os 

propósitos comunicativos evidenciados. 

Além de percebemos a marcação do discurso alheio por meio da intertextualidade 

manifesta, dizemos de acordo com Fairclough (2001), que a representação de atores sociais no 

gênero é realizada por meio de nominalizações que individualizam sujeitos, garantindo que o 

significado representacional possa, juntamente com a ação que representa, sugerir a 

constituição de identidade por meio da discursividade veiculada. 

A constituição de identidades se dá a partir das visões ideológicas e opinativas 

veiculadas pelo discurso como propõe o significado identificacional (cf. VAN LEEUWEN, 

2006). Tal significado destaca a forma como as identidades são construídas e constituídas 

pelo discurso no sentido de servirem como modelos para os sujeitos sociais. Assim, a partir 

das pressuposições significacionais de Fairclough (2001), podemos afirmar que a ideologia 

apresentada promove a posição de opiniões favoráveis sobre as emoções do namoro na fase 

adolescente, com as primeiras descobertas, a explosão de sentimentos e a vontade de externar 

tudo isso, o que leva as leitoras (adolescentes) a praticarem a ação de descrever suas emoções 

e sentimentos em seus diários, os quais são tidos como amigos, companheiros fiéis. Isso 

impulsiona a construção de suas identidades, isto é, as suas maneiras de se posicionar e opinar 

como sujeitos individuais e socialmente críticos. 
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3.4.3 Eu quero é paixão! 

 

Dando continuidade às nossas análises e investigações, apresentamos agora o 

editorial Eu quero é paixão (figura 8). De forma multimodal e complexa, o gênero é tido 

como misto, já que trata de temáticas variadas de acordo com o contexto de produção e 

circulação de seus ideais e opiniões; bem como, por apresentar o próprio suporte a partir da 

descrição de matérias e reportagens que nele estão contidas. Dessa forma, tal gênero cumpre 

os propósitos comunicativos de informar e levantar posicionamentos acerca de fatos 

determinados, atuando funcionalmente na interação entre a instituição jornalística e o público 

leitor (cf. MARQUES de MELO, 2003). 

 

Figura 8: Eu quero é paixão! 

 

 

(08) Todateen, agosto de 2003 

 

Neste editorial chamamos atenção primeiramente para a chamada do gênero. Sendo 

uma característica recorrente dos editoriais da Todateen é um elemento que se repete de forma 

multimodal e tipográfica sugerindo sentidos multifuncionais e multissignificativos. A 

tipografia utilizada com um peso negritado e uma expansão vertical causam um impacto 

visual diante dos leitores fazendo com que estes identifiquem o gênero, como vemos na figura 

a seguir: 
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Figura 8.1: Chamada para o editorial 

 

 

(08) Todateen, agosto de 2003 

 

Por meio dos elementos tipográficos e linguísticos percebemos que a chamada para o 

gênero envolve tanto a equipe redacional da revista, dando destaque à “redação” como forma 

de mostrar que o gênero apresenta os pontos de vistas da Todateen, como, suas leitoras já que 

as opiniões são construídas levando em consideração o público leitor, o qual é identificado 

pelo pronome “você” representando as leitoras de forma individualizada, como se o editorial 

se dirigisse a cada uma de modo particular. 

O peso e a expansão da fonte da chamada para o gênero contribuem interativamente, 

estabelecendo uma relação direta entre a Todateen e suas leitoras, evidenciando que se trata 

de um gênero que apresenta a linha editorial da revista que é formada a partir das 

especificidades do público; inspiram sentidos representativos por servir como objeto de 

contemplação para o público-leitor como algo que sugere ações específicas, no caso, o 

reconhecimento do gênero e de sua funcionalidade social; e, composicionalmente, contribuem 

de modo visual na significação e constituição do gênero como um elemento recorrente, o que 

é evidenciado ainda mais, pela sua localização no lado superior esquerdo da página, entendido 

como o espaço destinado a informações dadas, que idealmente, indicam que as leitoras já 

tiveram algum tipo de contato com elas, tomando-as como informações recorrentes (cf. 

KRESS e VAN LEEUWEN, 2006). 

O título e o texto escrito estão situados sobre um coração que não só serve como 

pano de fundo para as informações contidas no editorial, como instiga a simbolização da 

paixão, tornando-se, dessa, forma, um elemento coerente com o todo do gênero, pois 

conforme afirmam Kress e van Leeuwen (2006) todos os elementos visuais e linguísticos 

devem ser levados em consideração quando se pretende descrever e explicar textos complexos 

ou multimodais. 

No título temos uma fonte negritada e expandida verticalmente em cor rosa, com 

destaque para o tamanho das letras que compõem a palavra “paixão”. A redação se posiciona 

de forma argumentativa expondo os seus desejos como sendo compatíveis com o público-
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leitor, evidenciados por meio do título “Eu quero é paixão!”. Essa afirmação exclamativa 

marca autoria por meio do pronome “eu”, e, além disso, define a ação de querer por meio da 

colocação verbal. Os elementos tipográficos visualizados no título nos permitem afirmar a 

importância visual e significativa de tal composição como forma de introduzir o texto 

explicitando o assunto que será abordado.  

Sua composição tipográfica e multimodal constrói: (i) sentidos interativos, haja vista 

induzir ações nos participantes observadores (leitoras) por meio da sugestão de argumentos e 

pontos de vistas diante de sua visualidade funcional; (ii) representativos, à medida que se 

mostram coerentemente informativos para as leitoras, enquanto elementos recorrentes que 

inspiram significados multimodais a partir de suas características tipográficas e linguísticas; e 

(iii) composicionais, sugerindo valores informativos relacionados ao centro da página, o que 

lhe dá destaque funcional já que todos os demais elementos visuais e linguísticos estão 

subordinados ao título e ao texto escrito do editorial por estarem localizados no espaço central 

da página. 

O texto que segue o título se mostra conciso, apresentando poucas ideias. É um texto 

curto formatado em uma coluna única no centro do coração que lhe serve de pano de fundo, 

introduzido por uma letra capitular com peso negritado e expansão vertical que demarcam o 

espaço inicial da leitura abrindo o parágrafo único do texto. De forma breve e precisa, o texto 

introduz uma temática relacionada às diferenças e diversidades que devem ser superadas para 

manter um relacionamento amoroso. Segundo as opiniões editoriais, o prazeroso no amor é 

superar os problemas, os quais, apesar de difíceis, tornam a relação mais forte. Com isso, a 

redação apresenta a Todateen definindo suas leitoras como aquelas que acreditam no amor e 

na superação de todas as diferenças para viver de fato o amor.  

A fonte do texto apresenta-se de forma regular garantindo uma boa leiturabilidade e 

legibilidade. A regularidade é uma característica tipográfica que sugere significados 

metafóricos de precisão e clareza (cf. VAN LEEUWEN, 2006) os quais se mostram de acordo 

com as características funcionais do próprio gênero, como propõe Marques de Melo (2003). 

Além de ser regular, a fonte é levemente inclinada para a direita, o que se mostra como um 

diferencial das fontes normalmente utilizadas no meios impressos. Isso implica na 

significação do gênero, pois sugere mais informalidade e intimidade entre a redação e as 

leitoras de modo a permitir uma interação mais próxima entre a instituição jornalística e o 

público-leitor, já que devido a sua dinâmica e flexibilidade, o gênero assume funções novas 

em detrimento daquelas destinadas aos editoriais padrões que se dirigem à coletividade e não 

a um público específico como este. 
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Outra característica tipográfica que marca especificidades no editorial em questão é a 

curvatura arredondada da fonte. Para van Leeuwen (2006), as fontes arredondadas são mais 

femininas, suaves, maternais. Dessa forma, temos uma demarcação tanto da autoria, como se 

a redação assumisse realmente uma identidade feminina, quanto do público-leitor, constituído 

por adolescentes do gênero feminino. Com isso, há a construção e constituição de identidades 

femininas que se sentem como integrantes efetivos do editorial, pois com ele se identificam, e, 

por meio dele, se posicionam opinativamente. 

É oportuno frisar que se trata de um editorial misto de apresentação do próprio 

suporte. Isso fica claro por meio das ideias por ele veiculadas haja vista que a linearidade dos 

argumentos contribuem para mostrar as particularidades da Todateen por meio da definição 

de suas leitoras, dos seus argumentos e do próprio destaque tipográfico dado a escrita da 

palavra Todateen no qual é percebido um peso negritado que se destaca diante dos olhos das 

leitoras, diferenciando-se dos demais elementos linguísticos, como forma de enaltecer o 

suporte e mostrar o interesse dele por seu público específico. 

 

Figura 8.2: Apresentação do suporte  

 

 

(08) Todateen, agosto de 2003 

 

A questão da superação dos problemas e diferenças que são tratadas pelo texto 

escrito com relação à vivência do amor e a construção da felicidade, são visualizadas de modo 

concreto por meio da representação imagética localizada na parte inferior da página editorial. 
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Figura 8.3: Participantes representados 

 

 

(08) Todateen, agosto de 2003 

 

Essa representação imagética nos lembra um tema bastante polêmico, a questão das 

diferenças raciais as quais acarretam preconceitos e opiniões sociais com visões ideológicas 

variadas. Na parte inferior da página editorial, zona informativa que inspira compreensões 

concretas e reais (cf. KRESS e VAN LEEUVEN, 2006), essa imagem se mostra como uma 

representação da realidade, onde a superação das diferenças é o ponto de partida para o não-

preconceito e para a defesa da igualdade étnica, respeitando os valores culturais, sociais e 

ideológicos de cada membro social.  

Os participantes representados estabelecem uma ação entre si, servindo como objetos 

de contemplação para os leitores que os tomam como um modelo de superação e de amor. As 

cordas que os amarram e nos dão ideia de que eles são puxados em direção contrária 

simbolizam os problemas que podem separá-los, porém, os dois permanecem unidos pelo 

abraço e pelo beijo, ou seja, pelo amor que os ampara e que é o responsável pela superação de 

todas as suas diferenças. 

Como vemos, o editorial (figura 08) defende uma visão romântica dos fatos, na qual 

o amor é encarado e definido como um sentimento superior que tudo supera. Essa visão é 

bastante condizente com a ideologia das leitoras adolescentes que estão vivendo uma fase de 

encantamentos e descobertas, como se tudo fosse um “conto de fadas”. Apesar dessa visão 
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romântica, o editorial trabalha com problemas reais demarcando questões do dia-a-dia, o que 

se mostra como um argumento para a constituição de identidades onde as diferenças devem 

ser respeitadas e superadas na busca de um bom convívio social. 

Mais uma vez observamos que a redação se despede do público-leitor por meio de 

uma saudação final na qual a tipografia utilizada se mostra semelhante à escrita manual. Isso 

se deve ao slope usado que a distingue tipograficamente das fontes impressas, pois de forma 

caligráfica inspira a proximidade entre a redação e as leitoras. O slope conforme diz van 

Leeuwen (2006), sugere relações íntimas entre os participantes do discurso. Por ser uma 

característica recorrente nos editoriais da Todateen, e, promovendo variações no gênero, essa 

assinatura contribui na compreensão do editorial como um gênero que pretende travar 

interação entre as leitoras por meio de uma relação amigável. Essa amizade é evidenciada 

ainda mais pela marcação de boca simbolizando um beijo, a qual é comumente usada em 

textos para pessoas íntimas, como forma de demonstrar carinho e afetividade. 

Diante das pretensões funcionais que o discurso editorial pretende fixar nas relações 

interativas e sociais entre sujeitos críticos inseridos em um meio social concreto, é 

interessante entendê-lo a partir dos seus significados acionais, representacionais e 

identificacionais, assim como propõe Fairclough (2001). 

De maneira acional, dizemos que a estrutura genérica do editorial em questão se 

mostra de forma híbrida tendo em vista os diferentes elementos multimodais e tipográficos 

presentes em sua constituição discursiva. As diferentes semioses que participam da 

composição significativa deste gênero contribuem para a sua compreensão e funcionalidade 

diante das práticas sociais concretas nas quais desempenha ações específicas enquanto texto 

heterogêneo e multifuncional. 

Estabelecendo significados representacionais, o discurso não demarca atores sociais 

específicos por meio de nominalizações, mas individualiza as leitoras da Todateen, definindo-

as de forma específica no sentido de se apresentar como um discurso condizente com seus 

interesses, participando da constituição de suas identidades e direcionando suas opiniões no 

sentido de orientar seus pontos de vistas a partir da visão ideológica veiculada. 

Por meio da estrutura genérica e da individualização das particularidades dos atores 

sociais envolvidos no discurso, dizemos que o significado identificacional se mostra funcional 

na constituição de identidades femininas que acreditam no amor como um sentimento 

superior que vence toda e qualquer diferença na busca da união e da felicidade. Além disso, 

percebemos uma ideologia que busca a igualdade entre as raças como forma de estabelecer 

um bom convívio social, o que contribui para a constituição de identidades críticas que se 
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identificam com tal visão ideológica, tomando-a como uma opinião correta que serve de 

modelo na fomentação de atitudes individuais e coletivas. 

Conforme já constatamos, os editoriais da Todateen se mostram bastante propícios a 

flexibilidade e variação. Isso se deve às especificidades informativas e opinativas do próprio 

suporte, bem como, às características particulares do público-leitor. Tais variações são 

condizentes com as teorias de Marcuschi (2008) quando define os gêneros como textos 

concretos, flexíveis e dinâmicos que se adequam as diferentes situações comunicativas para 

cumprir propósitos determinados. Nesse sentido, tais editoriais não se apresentam de forma 

estrutural padronizada, o que os torna particulares, sendo reconhecidos e identificados como 

editoriais devido alguns elementos recorrentes. 
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3.5 Considerações sobre a visualidade informativa dos editoriais da UMA e Todateen 

 

Diante das análises desenvolvidas percebemos que os editoriais das revistas UMA e 

Todateen se mostram como variações bem dinâmicas dos editoriais padrões em suas origens 

impressas. A visualidade da escrita, os recursos multimodais e linguísticos que compõem tais 

editoriais se mostram significativos no sentido de atuarem na constituição da 

multifuncionalidade do gênero levando em consideração seus propósitos comunicativos e 

sociais. 

Os editoriais da UMA se apresentam de forma recorrente conforme o pensamento de 

Miller (2009) ao atribuir a recorrência dos traços que os compõem como critérios de 

identificação e reconhecimento. Além disso, tem uma composição estrutural semelhante na 

qual os recursos visuais e linguísticos se mostram como uma constante em sua significação 

funcional.  

Dentre os 03 (três) editoriais analisados no referido suporte, todos são considerados 

mistos e de apresentação, haja vista tratarem de temas diversos, desenvolvidos mediante as 

especificidades do público-leitor, bem como por assumirem a postura de amostragem do 

próprio suporte, apresentando matérias, reportagens, etc.  

O título, recurso presente em todos os editoriais analisados, introduz as ideias 

veiculadas no gênero no sentido de apresentar ao menos parcialmente o assunto que será 

abordado. Outro elemento visual que se mostra recorrente é a letra capitular que marca o 

parágrafo inicial do texto, situando os leitores e direcionando a leitura. Além de tais recursos, 

um fato que também nos chamou a atenção foi a assinatura da editorialista e sua função na 

instituição jornalística, o que de certa forma marca autoria. Porém, devido a tipografia regular 

tipicamente impressa, a assinatura digital mantém certa impessoalidade, garantindo a função 

comunicativa do editorial enquanto veículo informativo e opinativo, condizente com os ideais 

da instituição jornalística e dirigido à coletividade. 

Sua estrutura composicional dispõe o texto em duas colunas, o que segundo as 

pressuposições de Souza (2004) a respeito das características dos editoriais, colabora na 

rapidez e objetividade da leitura das informações e opiniões veiculadas. Apesar de 

observamos marcações opinativas da editorialista, os editoriais se mostram consoantes com a 

linha opinativa da revista, identificada por meio de argumentos que definem as opiniões da 

redação como forma de conduzir as leitoras a seguirem determinadas direções. A objetividade 

e precisão nas ideias são garantidas pela sobriedade e linearidade das opiniões, o que é 
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observado até mesmo pelas cores neutras da apresentação do texto e pela regularidade da 

tipografia utilizada. 

Os assuntos veiculados nos editoriais da UMA estão de acordo com os interesses do 

público-leitor haja vista apresentarem opiniões e argumentos sobre fatos e ideias que 

correspondem aos seus anseios, vontades e desejos, como, moda, saúde, bem-estar, beleza, 

posições sociais, dentre outros. Tais assuntos correspondem à própria linha opinativa da 

revista dando indícios de harmonia entre a instituição jornalística e as leitoras no intuito de 

travar relações de credibilidade e confiança. Com isso, o discurso atua de forma coerente e 

promissora na constituição de identidades femininas críticas e ativas, sugerindo significações 

identificacionais assim como propõe Fairclough (2001).  

As características distintivas visualizadas por meio dos recursos tipográficos (cf. 

VAN LEEUWEN, 2006) indicam a multifuncionalidade e multissignificação dos editoriais, 

determinando a plurissignificação dos elementos linguísticos e semióticos que constituem 

significados funcionais de acordo com as pretensões comunicativas e sociais identificadas a 

partir da ação específica e concreta de tais gêneros. 

Como vimos, os elementos tipográficos que mais se mostram recorrentes nos 

editoriais em questão, são: o peso negritado da chamada para o gênero, da disposição do título 

e da colocação visual da letra capitular, e, a expansão condensada e vertical de tais 

elementos; bem como, a regularidade da fonte, tanto no texto escrito como na assinatura 

digital de tal gênero. Tais características distintivas operam sentidos multifuncionais por meio 

das funções interativas, representativas e composicionais que o constituem. Com isso, 

possibilitam a caracterização do gênero em evidência, de modo a assumir uma posição 

significativa plural e complexa como propõe os estudos multifuncionais de Halliday (1978) e 

seus sucessores, como Kress e van Leeuwen (2006) com relação à significação funcional das 

imagens e sua visualidade informativa; e, Fairclough (2001), diante dos discursos complexos 

que desenvolvem ações específicas em meio às práticas sociais. 

Observamos ainda a presença de imagens (fotografias) relacionadas às temáticas 

apresentadas, as quais são identificadas por legendas funcionais também com tipografias 

regulares no sentido de garantir a apreensão de informações e pontos de vistas. Tais imagens, 

assim como os recursos tipográficos e linguísticos, promovem na composição estrutural e 

significativa de tais editoriais, a construção de sentidos específicos no intuito de afirmar sua 

funcionalidade social. Além disso, a inter-relação entre as diferentes semioses em sua 

constituição nos permite afirmar sua multimodalidade a qual opera sentidos híbridos e 
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heterogêneos levando em consideração os aspectos visuais e linguísticos que se mostram 

pertinentes para sua significação, assim como sugere Kress e van Leeuwen (2006). 

Diante disso, afirmamos que os editoriais da UMA orquestram sentidos visuais 

através dos recursos tipográficos e multimodais que se fazem presentes em sua composição. 

Isso demonstra a complexidade dos discursos contemporâneos que cada vez mais englobam 

em sua constituição semioses diferentes haja vista as várias possibilidades ofertadas pelas 

tecnologias disponíveis, as quais se identificam com a multifuncionalidade da língua e com os 

multiletramentos em voga na sociedade hodierna. 

Os editoriais da revista Todateen são mais visualmente informativos, exibindo um 

grau maior de semioses visuais com relação aos editoriais da revista UMA, o que é justificado 

por sua funcionalidade social diante das especificidades do público-leitor (adolescentes do 

gênero feminino), tendo em vista que uma característica inerente dos gêneros textuais é a sua 

capacidade de adaptação e adequação diante das necessidades comunicativas (cf. 

MARCUSCHI, 2008). 

Como podemos ver por meio das figuras a seguir, os editoriais da Todateen são 

constituídos visualmente por diferentes recursos tipográficos e multimodais os quais operam 

em sua composição significativa possibilitando um destaque visual maior se comparados aos 

editoriais da UMA. 
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Figura 09: Viva o retrô! 

 

(09) UMA, agosto de 2003 

 

Figura 10: Eu quero é beijar!!! 

 

(10) Todateen, maio de 2003 

 

No editorial da UMA há a presença de recursos visuais significativos, como, as 

tipografias distintivas da chamada para o gênero, do título, da letra capitular e do texto em 

geral, que juntas com a imagem visual e com os elementos linguísticos tornam tal gênero 

multimodal e complexo. Porém, a visualidade informativa do editorial da Todateen é bem 

mais acentuada devido à presença de várias cores, tipografias distintivas, imagens, fotografias, 

elementos de estruturação, dentre os recursos presentes nos editoriais da UMA que operam 

significados visuais altamente funcionais diante dos seus propósitos comunicativos. 

Dentre os 03 (três) editoriais analisados, todos se mostram como mistos e de 

apresentação do suporte envolvendo temáticas relacionadas às descobertas e fantasias dos 
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relacionamentos amorosos na adolescência,em consonância com o público-leitor por 

funcionar como veículo argumentativo que responde a seus anseios e conduz determinadas 

atitudes. 

Sua estrutura composicional é sempre singular em cada editorial fato que nos permite 

afirmar sua variação e dinamicidade como características próprias as suas condições 

comunicativas já que os gêneros textuais tem essa capacidade inata de se adequar de forma 

dinâmica e flexiva aos diferentes propósitos acionais. Dessa forma, em todos os editoriais 

selecionados a formatação da página, as diferentes cores e imagens, bem como, os diferentes 

recursos tipográficos e linguísticos, variam em função dos objetivos, dos propósitos 

comunicativos e sociais do gênero de acordo com os contextos de produção e circulação 

textual. 

Os recursos tipográficos que mais se destacam nos editoriais da Todateen são: (i) o 

peso negritado do título e da letra capitular que introduz o texto; (ii) a curvatura arredondada 

da fonte e sua inclinação para a direita; e, (iii) o slope da despedida redacional. Tais recursos 

funcionam como características distintivas (cf. VAN LEEUWEN, 2006) proporcionando 

significados visuais aos componentes linguísticos de modo a instigar sentidos visuais 

altamente coerentes para a compreensão dos editoriais como textos multimodais e complexos.  

Por se tratar de um texto direcionado a adolescentes femininas, essas características 

tipográficas apresentam significados de feminilidade auxiliando na relação interativa entre a 

instituição jornalística e as leitoras. Além disso, assim como nos editoriais da UMA, esses 

recursos, bem como, os demais elementos visuais e linguísticos, promovem significados 

funcionais a partir das funções interativa, representativa e composicional (cf. KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2006) que desencadeiam, gerando significados discursivos complexos como 

forma de ação textual, de representação de atores ou sujeitos sociais, e, como forma de 

constituir e identificar identidades individuais e coletivas, assim como sugere Fairclough 

(2001) por meio dos significados acional, representacional e identificacional. 
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Um ponto que nos chama atenção na análise dos editoriais da Todateen é o processo 

de hibridização ou mesclagem (cf. DIONÍSIO, 2006) que acontece em 01 (um) dos 03 (três) 

editoriais apresentados nesta pesquisa.  

Na figura 07, Querido diário!!, o editorial é apresentando por meio de um relato de 

um diário pessoal feito por uma adolescente que conta em seu diário como foi seu Dia dos 

Namorados, o que funciona como forma de introduzir a temática da comemoração deste dia 

como algo que interessa ao público-leitor por estar conforme com suas relações 

comunicativas diárias e atender às suas expectativas diante das propostas institucionais da 

redação. Tal editorial faz uso do processo de hibridização como forma de se adequar às 

questões comunicativas e funcionar como veículo opinativo haja vista às condições de 

produção e circulação textual. 

Dessa forma, a hibridização, definida por Dionísio (2006), como uma propriedade 

textual que une diferentes gêneros para a composição de um novo gênero, atua como uma 

característica dinâmica e flexiva no editorial em questão (figura 07) colaborando para sua 

significação, bem como, para a própria composição do suporte que se mostra bastante 

variacional a fim de atender as expectativas das leitoras, veiculando opiniões e formando 

pontos de vistas. 

Como vemos, todos os recursos visuais e linguísticos presentes nos editoriais da 

UMA e da Todateen devem ser levados em consideração, pois por se tratar de textos 

complexos e multimodais que funcionam discursivamente como veículos opinativos que 

desencadeiam ações específicas mediante as diferentes práticas sociais, eles se constituem de 

diferentes semioses que significam de modo singular na compreensão textual e na 

constituição de sujeitos e identidades.  
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As discussões sobre gêneros textuais, como podemos notar, abrangem um enorme e 

diversificado aparato teórico e metodológico que perpassam, desde os estudos históricos que 

deram início a discussão desse construto, passando por noções de nomenclaturas e por outras 

premissas, até alcançar discussões sociais e críticas devido a tamanha importância 

comunicativa e interacional que os gêneros assumem na sociedade hodierna. Surgindo em 

diferentes contextos de circulação e se modificando de acordo com suas funções concretas, os 

gêneros são considerados “fatos sociais” e estão enraizados dentro da sociedade de maneira 

dinâmica e flexível, além de serem ideologicamente marcados. Dessa forma, os gêneros 

atuam como discursos concretos, desempenhando ações específicas em meio às práticas 

sociais. 

Por se tratarem de textos acionais complexos, nos estudos e pesquisas com gêneros, 

devem ser levadas em consideração todas as formas significativas utilizadas em sua produção 

e circulação, já que é muito comum, para não dizer indispensável, o uso de diferentes 

semioses na produção de um gênero, as quais se unem para oferecer sentidos compreensivos 

para os leitores. Nesse sentido, todos os elementos presentes na constituição de um gênero 

devem ser tidos como modos significativos coerentes que cumprem funções específicas e 

determinadas no intuito de garantir compreensões e interpretações pertinentes. 

Partindo de tais princípios, afirmamos que o editorial, enquanto gênero opinativo que 

cumpre funções específicas dentro do domínio jornalístico e social, é composto por diferentes 

semioses as quais se interligam no todo textual com a intenção de gerar significados coerentes 

para o público-leitor. Sendo o gênero editorial o nosso objeto de análise nessa pesquisa, 

concluímos diante das investigações realizadas, que os recursos tipográficos e multimodais 

utilizados em sua composição conferem-lhe um enriquecimento textual, haja vista as várias 

possibilidades significativas que se podem gerar diante dos propósitos comunicativos e 

textuais almejados pelo produtor do gênero, levando em consideração o suporte de circulação 

e o público para o qual se dirige.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Entendendo a tipografia como um recurso multimodal que permite significações a 

partir de sua própria visualidade, dizemos que as letras, os sinais ortográficos, suas 

formatações, cores e disposições visuais variadas, possibilitam sentidos específicos e 

funcionais nos editoriais analisados, tendo em vista que nos objetivamos entender como tais 

recursos e demais elementos multimodais participam da composição significativa e 

comunicacional desses gêneros. 

Além dos sentidos específicos determinados pela colocação de tipografias distintivas, 

os demais elementos multimodais observados nos gêneros, como, imagens, fotografias, cores 

variadas, layout, dentre outros, cumprem propósitos específicos em meio à funcionalidade 

social dos editoriais, de modo que cada elemento disposto nas composições textuais assumem 

condições próprias de significação, garantindo que as intenções comunicativas sejam 

atingidas em virtude de suas ações concretas enquanto veículos opinativos que conduzem 

opiniões e pontos de vistas pré-determinados. 

Os editoriais enquanto gêneros complexos que permitem significações visuais e 

textuais a partir dos elementos tipográficos e dos demais recursos multimodais e linguísticos 

utilizados em sua composição, são tidos nessa pesquisa como discursos concretos e acionais 

que cumprem funções específicas no meio social haja vista funcionarem como veículos 

ideológicos que participam da constituição de identidades individuais e coletivas que auxiliam 

na modificação de rotinas sociais enraizadas, e, consequentemente, modificam práticas 

sociais. 

Ao juntarmos nessa pesquisa teorias acerca dos gêneros como textos socialmente 

funcionais, dinâmicos e flexíveis assumindo a multimodalidade como uma característica 

intrínseca a eles, com teorias críticas do discurso que defendem a complexidade dos textos, 

entendidos como discursos complexos e acionais, afirmamos que os editoriais funcionam 

multimodalmente como discursos jornalísticos opinativos que adentram no universo dos 

leitores como instrumento de informação e opinião constituindo posições identitárias 

específicas diante das visões ideológicas que defendem e sustentam. 

Assim, essa pesquisa se mostra como fonte de investigações e discussões 

multifuncionais com relação aos editoriais analisados, tendo em vista suas condições 

comunicativas específicas. Os editoriais da revista UMA são multimodalmente marcados 

apresentando diversos recursos multimodais e tipográficos, os quais tornam tais gêneros 

multifuncionais e complexos. Percebemos que há certa constância em sua composição 

estrutural e conteudística o que permite seu reconhecimento e caracterização em meio aos 

demais gêneros do suporte no qual circula, e, ainda, sua própria funcionalidade comunicativa 
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e social perante o público-leitor. Já os editoriais da Todateen, como vimos, são mais 

dinâmicos e flexíveis, se comparados aos editoriais da revista UMA. Em sua composição 

estrutural e significativa, percebemos um maior índice de elementos multimodais e de 

distinções tipográficas gerando funções ainda mais heterogêneas e multissignificativas, haja 

vista as diversas composições visualizadas, as quais são propositais e pré-determinadas em 

virtude da funcionalidade de tais gêneros e das especificidades dos seus leitores. 

Todos os editoriais analisados nos dois suportes se mostram discursivamente 

significativos diante da postura crítica e multifuncional que assumem, funcionando como 

veículos ideológicos e identitários na formação de opiniões e pontos de vistas, o que se dá por 

meio da forma como os sujeitos são apresentados e nomeados na estrutura genérica de modo a 

constituir identidades individuais e coletivas. 

Acreditamos que com esta pesquisa acrescentamos contribuições satisfatórias aos 

estudos acerca dos gêneros textuais enquanto textos multimodais e complexos, já que nos 

propusemos a analisar como os recursos tipográficos e multimodais participam da composição 

significativa de editoriais, levando em consideração seus papeis sociais e comunicativos. 

Sendo assim, essa pesquisa se mostra relevante, tendo em vista a necessidade de ampliar os 

estudos na área dos gêneros, com relação, especialmente, aos aspectos multimodais, por ser 

uma área fértil de análises e investigações que merece ser discutida de forma ampla e 

sistematizada diante da heterogeneidade que as diferentes linguagens assumem em meio à 

sociedade contemporânea. 
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Fonte: Folha de São Paulo, 03/06/2003 
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ANEXO 2: Editorial 02 

 

 

 
Fonte: Todateen, maio de 2003 
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ANEXO 3: Editorial 03 

 

 

 
Fonte: UMA, maio de 2003 
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ANEXO 4: Editorial 04 

 

 

 
Fonte: UMA, junho de 2003,  
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ANEXO 5: Editorial 05 
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ANEXO 8: Editorial 08 

 

 

 
Fonte: Todateen, agosto de 2003 



156 
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