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RESUMO 

 

No mundo contemporâneo, tem sido cada vez mais frequente a hibridização de gêneros textuais. 
A humanidade, na tentativa de demostrar seu senso crítico diante de determinados fatos sociais, 
vem, ao longo do tempo, mudando sua forma de produzir textos, e, com isso, vem deixando de 
considerar apenas elementos verbais, passando a recorrer a vários recursos semióticos. Com o 
apoio de várias ferramentas tecnológicas, estamos dia a dia ampliando a nossa visão em relação 
às práticas textuais. Se durante a trajetória da Linguística Textual o componente verbal 
prevalecia e, por isso, apresentava subsídios necessários para a produção de sentido, no contexto 
atual ele necessita de mais respaldo. Dessa forma, entendemos que para atender a demanda do 
mundo moderno, o texto precisa ser cada vez mais multimodal. Cientes dessa realidade, 
designamos como objeto de estudo um gênero composto por muitas semioses, especificamente, 
um vídeo remix político. Nesse sentido, o corpus da pesquisa é constituído pelo remix Acordo 
Nacional1, video produzido pelo grupo brasileiro Os Trabalhistas. Nosso principal objetivo é 
analisar os recursos multimodais e as relações intertextuais presentes no remix. Para 
conseguirmos alcançar o que propomos, formulamos os seguintes questionamentos: Como os 
recursos multimodais, quanto à relação sócio-interativa entre os participantes representados nas 
imagens e os seus espectadores, são abordados no remix político em análise? E, quanto a forma 
e à função, quais relações intertextuais são apresentadas para se fazer jus ao processo do 
presente remix? Para pôr em prática a nossa proposta, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa 
de cunho descritivo e analítico. Para isso, buscamos respaldo na Gramática do Design Visual - 
GDV, de Kress e van Leeuwen (1996; 2006), especificamente no Significado Interacional, que 
trata das relações interativas que se estabelecem entre os participantes representados nas 
imagens e as pessoas que os observam, e considera, para a produção de efeitos de sentidos 
aspectos como o contato, a distância social, a perspectiva e a modalidade, bem como no modelo 
de análise proposto por Mozdzenski (2013), que estabelece que as relações intertextuais devem 
ser observadas em um contínuo tipológico. Para a fundamentação teórica, além dos autores já 
citados, contamos principalmente com os aportes de Genette (1979; 2010), Piègay-Gros (1996), 
Knobel e Lankshear (2007; 2011), Manovich (2005; 2007; 2010; 2011; 2013), Navas (2008; 
2010), Fernandes e Almeida (2008), Almeida (2012), Queiroz (2015), Zepel (2011), Iedema 
(2001), O’Halloran (2004), Baldry e Thibault (2006), Hendges e Nascimento (2016) entre 
outros. No que concerne aos resultados, entendemos que os recursos multimodais e as relações 
intertextuais foram utilizados como ferramentas de crítica. Os Trabalhistas recorreram à prática 
do remix para mostrar a sua ideologia. De forma peculiar, em tom de comicidade, o grupo 
converteu em vídeo, o áudio de dois políticos brasileiros e assim, criticou O Grande Acordo 
Nacional, deixando claro para o Brasil o seu posicionamento contrário àquele acontecimento.  
 
Palavras-chave: Cultura remix. Vídeo remix político. Recursos multimodais. Relações 
intertextuais.  
  

                                                 
 
1 Disponível em: https://bit.ly/2qXNGrk. Acesso em: 23 ago. 2018. 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 

 

In the contemporary world, hybridization of textual genres has become increasingly frequent. 
Humanity, in order to expose its critical sense towards some social facts, has changed how texts 
are produced, and as a result, it has stopped considering only verbal elements, using various 
semiotic resources instead. Along with various technological tools, we have been expanding 
our view in relation to textual practices. During the trajectory of Textual Linguistics, the verbal 
component used to prevail, presenting applicable subsidies for the meaning production, in the 
current context it may require more support. Thus, we understand that in order to meet modern 
world’s demand, the text needs to be even more multimodal. Considering this, we designate as 
object of study a genre composed by many semiosis, specifically a political remix video. This 
way, the corpus of the research is comprised by the remix Acordo Nacional2, a video produced 
by the Brazilian group Os Trabalhistas. Our main goal is to analyze the multimodal features 
and intertextual relations present in the remix. In order to achieve what we propose, we made 
the following questions: How are multimodal resources, regarding the socio-interactive 
relationship between the participants represented in the images and their viewers, addressed in 
the political remix under analysis? About form and function, what intertextual relationships are 
presented to enforce the process of the present remix? To put our proposal into practice, we 
have developed a qualitative research of descriptive and analytical nature. For this, we based 
on the Grammar of Visual Design - GVD, by Kress and van Leeuwen (1996; 2006), specifically 
in the Interactional Meaning, which deals with the interactive relationships that are established 
between the participants represented in the images and the people who observe them, and it 
considers, for the production of meaning effects, aspects such as contact, social distance, 
perspective and modality, as well as in the analysis model proposed by Mozdzenski (2013), 
which establishes that intertextual relations must be observed on a continuous typological. For 
the theoretical foundation, along with the cited the authors, we mainly rely on contributions by 
Genette (1979; 2010), Piègay-Gros (1996), Knobel and Lankshear (2007; 2011), Manovich 
(2005; 2007; 2010; 2011; 2013), Navas (2008; 2010), Fernandes and Almeida (2008), Almeida 
(2012), Queiroz (2015), Zepel (2011), Iedema (2001), O'Halloran (2004), Baldry and Thibault 
(2006), Hendges and Nascimento (2016) among others. Regarding the results, we understand 
that the multimodal resources and the intertextual relations were used as tools of criticism. Os 
Trabalhistas resorted to remixing to show its ideology. In a peculiar way, in a tone of comedy, 
the group converted the audio of two Brazilian politicians into video and, then, criticized The 
Grande Acordo Nacional, making it clear to Brazil their contrary positioning to that event. 
 

Keywords: Remix culture. Politician video remix. Multimodal resources. Intertextual relations.  

  

                                                 
 
2 Available on: https://bit.ly/2qXNGrk. Access on: 23 aug. 2018. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A internet, juntamente com as novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC 

tem sido responsável por grandes mudanças nas práticas sociais e discursivas. Questões como 

aquisição do conhecimento, disseminação da informação e atitude responsiva dos sujeitos estão 

sendo tratadas de maneira diferente, nos dando indícios de que estamos inseridos em um novo 

contexto. 

Com o advento da internet, a forma de aquisição do conhecimento foi democratizada, a 

informação passou a ser difundida sem muitas restrições, e os sujeitos passaram a apresentar 

uma nova postura diante de determinados fatos da sociedade. Essa mudança de paradigma nas 

práticas sociais e discursivas coloca o homem em uma posição mais participativa e aponta 

mudanças nas relações de poder. 

Se em outra época, o acesso à informação era privilégio de poucos, hoje, o homem se 

apropria de todos os saberes que ele tem interesse. Basta estar conectado. Se antes ele adotava 

uma postura passiva ou demonstrava imparcialidade diante de algumas temáticas, seu perfil 

hoje está modificado. Graças à abertura possibilitada pelas redes sociais online, os sujeitos 

podem participar efetivamente dos mais variados debates. 

No tocante a essas mudanças, estão o surgimento de novas formas de comunicação. 

Através da interseção entre verbal e não verbal e também da inserção de elementos 

audiovisuais, alguns gêneros estão sendo redefinidos e outros estão sendo criados. 

Os gêneros textuais, de modo geral, surgem como respostas as situações da vida. Na 

perspectiva atual, as pessoas se apropriam dos gêneros que mais se identificam para dar conta 

de suas demandas. Elas querem interagir, expor seus pontos de vista, criticar alguma opinião e, 

para isso, elas aliam gêneros textuais e novas TIC. 

 Foi a partir desse cenário de grandes mudanças que pensamos em discorrer sobre a 

temática da multimodalidade. Entendemos por multimodal o atravessamento recíproco de 

várias linguagens em um só texto. O gênero multimodal escolhido para a análise foi o vídeo 

remix político “Acordo Nacional”, produzido pelo grupo baiano Os Trabalhistas3.  

A nossa intenção é observar a forma como os participantes representados no remix em 

estudo interagem com aqueles que os observam, atentando para os efeitos de sentidos 

provocados pelas relações intertextuais. O objetivo central da pesquisa é analisar os recursos 

                                                 
 
3 Grupo musical característico por converter áudios em música. 
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multimodais e as relações intertextuais utilizados no vídeo remix político. De modo específico, 

queremos descrever os recursos de contato, distância social e perspectiva propostos pela 

categoria interativa da GDV bem como compreender as relações intertextuais em um contínuo, 

considerando a sua forma e função. 

Os objetivos traçados levaram-nos a formular os seguintes questionamentos: Como os 

recursos multimodais, quanto à relação sócio-interativa entre os participantes representados nas 

imagens e os seus espectadores, são abordados no remix político em análise? E, quanto a forma 

e à função, quais relações intertextuais são apresentadas para se fazer jus ao processo do 

presente remix? As respostas para essas perguntas serão dadas à medida que os nossos objetivos 

forem alcançados. 

A pesquisa caracteriza-se basicamente como qualitativa. A forma como ela se efetivará, 

levará em consideração os pressupostos teóricos e metodológicos da GDV de Kress e van 

Leeuwen (1996; 2006), especificamente a categoria interativa (que trata da relação que se 

estabelece entre participantes representados na imagem e espectadores, levando em conta os 

aspectos de contato visual, distância social e  perspectiva) e o novo modelo de análise idealizado 

por Mozdzenski (2013), onde ele propõe que as relações intertextuais devem ser consideradas 

em um contínuo tipológico, observando-se sempre a sua forma e a sua função.   

A motivação para discorrer sobre a temática da multimodalidade partiu de algumas 

observações em relação a esse fenômeno. Temos observado que houve um aumento 

significativo na produção e na disseminação de textos multimodais, principalmente após o 

advento da internet. Como forma de entender o porquê da constância dessas práticas, 

resolvermos analisar um gênero compostos por várias semioses.  

O objeto de análise consiste em um gênero dinâmico, como já dissemos, um vídeo remix 

político. Escolhemos o referido gênero pelo poder de atração que ele possui, já que em sua 

composição encontramos elementos audiovisuais. Optamos por uma versão remixada porque 

acreditamos que favorecerá a pesquisa, nos dando a oportunidade de realizar uma análise mais 

profunda. Para dar suporte ao nosso trabalho, apresentaremos referencial teórico adequado ao 

tema que será discutido. Toda a bibliografia utilizada servirá para embasar o que defendemos e 

confirmar a importância do tema que escolhemos. 

A pesquisa está organizada precisamente em seis capítulos, incluído este que apresenta 

de modo sucinto, as considerações iniciais do nosso trabalho. No segundo e no terceiro 

capítulos, tratamos da parte teórica. No segundo, discutimos sobre a noção de intertextualidade 

e sobre a cultura remix. Será um espaço destinado a apresentação de alguns conceitos. No 

terceiro, discorremos sobre a abordagem multimodal, que diz respeito às contribuições advindas 
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da Linguística Sistêmico-Funcional - LSF, da GDV e para mostrar alguns mecanismos e 

categorias específicos para análise de imagens dinâmicas. No quarto capítulo, apresentamos a 

metodologia utilizada na pesquisa. No quinto, mostramos as nossas análises. No sexto, 

apresentamos os resultados e as considerações finais.  

Para subsidiar teoricamente o nosso trabalho, contaremos com os aportes de Genette 

(1979; 2010), Koch (2004; 2005), Koch, Bentes e Cavalcante (2008), Koch e Elias (2008), 

Kristeva (1974) e Piègay-gros (1996), Mozdzenski (2013), Knobel e Lankshear (2007; 2011), 

Manovich (2005; 2007; 2010; 2011; 2013), Navas (2008; 2010), Queiroz (2015), McIntosh 

(2012), Araújo (2016), Halliday (1994) Kress e van Leeuwen (1996; 2006), Fernandes e 

Almeida (2008), Almeida (2012), Zepel (2011), Iedema (2001), O’Halloran (2004), Baldry e 

Thibault (2006), Hendges e Nascimento (2016) entre outros. 
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2 A NOÇÃO DE INTERTEXTUALIDADE E A CULTURA REMIX 
 

O foco do nosso trabalho será analisar um vídeo remix político. O gênero escolhido 

combina atividades de cortar/copiar e se constitui como produto cultural que se ampara em já 

ditos para apresentar algo novo. Por esta razão, iniciaremos o capítulo teórico fazendo uma 

reflexão a respeito da noção de intertextualidade a partir dos pressupostos de Kristeva (1974), 

Genette (1979; 2010), e Piègay-gros (1996), Bakhtin (2003), Koch (2004; 2005), Bazerman 

(2006) Koch, Bentes e Cavalcante (2008) e Koch e Elias (2008). Em seguida apresentaremos 

um novo modelo de análise das relações intertextuais proposto por Mozdzenski (2013).  

Para tratar da cultura remix (e das subseções inerentes a este subtópico) contaremos com 

os aportes de Knobel e Lankshear (2007; 2011), Manovich (2005; 2007), McIntosh (2012), Eça 

de Queiroz (2015), Araújo (2016), Lima Neto (2014) e Navas (2008; 2010).  

 

2.1 Refletindo sobre a noção de intertextualidade 
 

Em nosso entendimento, a concepção de remix (discussão que apresentaremos mais a 

frente), enquanto um produto cultural constituído através do processo de corte e colagem de 

múltiplas linguagens, aproxima-se da noção de intertexto estabelecida por Kristeva (1974). Por 

esta razão, consideramos relevante, antes mesmo de apresentar alguns conceitos sobre remix, 

apresentar algumas considerações a respeito do fenômeno da intertextualidade. Para 

fundamentar esta seção, buscaremos respaldo nos pressupostos teóricos de Kristeva (1974), 

Genette (1979; 2010), Piègay-Gros (1996), Bakhtin (2003), Koch (2004; 2005), Bazerman 

(2006), Koch, Bentes e Cavalcante (2008) e Koch e Elias (2008). Destacamos que não é nossa 

intenção nos aprofundarmos em conceitos e classificações. Apenas mencionaremos algumas 

concepções que julgamos relevantes para o desenvolvimento do tema proposto.  

A definição de intertextualidade surge no campo literário a partir dos postulados de Júlia 

Kristeva (1974) cujo ponto de vista adotado é que todo texto se constitui com base em outros, 

como um mosaico de citações. O conceito formulado por Kristeva (1974) foi baseado nos 

princípios dialógicos estabelecidos por Bakhtin (2003) que considera qualquer enunciado como 

respostas a algo já proferido anteriormente. “Cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros autores”. (BAKTHIN, 2003, p. 272). Dessa forma, nada 

do que se enuncia pode ser considerado destituído de relações dialógicas, já que todo enunciado 

concreto está relacionado a outros já ditos.  
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 Ainda no domínio literário, outro nome que merece destaque nos estudos sobre 

intertextualidade é o de Genette (1979). A proposta do autor francês era observar o 

funcionamento do intertexto no interior de textos específicos. Para isso, ele traçou, de forma 

sistemática, alguns parâmetros para identificar as possibilidades de um texto se relacionar com 

outro(s), o que ele classificou como Transtextualidade ou Transcendência textual. Diz respeito, 

de modo genérico, a toda relação, evidente ou oculta, de um texto com outros. (GENETTE, 

1979).  

A noção de transtextualidade apresentada por Genette (1979) está subdividida em cinco 

categorias: intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade, hipertextualidade e 

arquitextualidade.  

A respeito da intertextualidade, categoria bastante explorada por Kristeva (1974), 

Genette (2010) apresenta uma definição decisivamente restritiva: trata-se de “uma relação de 

co-presença entre dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e o mais frequentemente, como 

presença efetiva de um texto em um outro”. (GENETTE, 2010, p. 12). A intertextualidade pode 

apresentar-se de forma mais ou menos explícita. A formas mais evidente corresponde à citação 

(podendo conter aspas e ter ou não a referência precisa). A forma menos expressa refere-se ao 

plágio (um empréstimo não referenciado, ainda assim literal) e a forma ainda menos manifesta 

e menos literal diz respeito à alusão (cujo sentido só se efetivará se o leitor perceber a relação 

de um texto com outro/s). 

A paratextualidade, segunda categoria formulada por Genette (2010), refere-se à 

relação que se efetiva entre o texto propriamente dito e tudo aquilo que o autor reconhece como 

paratexto, isto é:  

 

[...] título, subtítulo, intertítulos, prefácios, posfácios, advertências, prólogos, 
etc.; notas marginais, de rodapé, de fim de texto; epígrafes; ilustrações; 
release, orelha, capa, e tantos outros tipos de sinais acessórios, autógrafos ou 
alógrafos, que fornecem ao texto um aparato (variável) e por vezes um 
comentário, oficial ou oficioso, do qual o leitor, o mais purista e o menos 
vocacionado à erudição externa, nem sempre pode dispor tão facilmente como 
desejaria e pretende. (GENETTE, 2010, p. 13). 

 

A terceira categoria, denominada de metatextualidade, corresponde ao comentário, ou 

seja, a relação que se dá entre um texto e o que se diz a respeito dele, sem obrigatoriamente, 

refencia-lo. (GENETTE, 2010).  

A hipertextualidade, listada como a quarta categoria de transcendência textual, diz 

respeito a “toda relação que une um texto B (que chamarei hipertexto) a um texto anterior A 
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(que, naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele brota de uma forma que não é a do 

comentário”. (GENETTE, 2010, p. 16).  

A quinta e última categoria é designada de arquitextualidade. Consiste em uma relação 

sem manifestações, sem alarde, isto é, ocorre de forma velada. “Trata-se aqui de uma relação 

completamente silenciosa, que, no máximo, articula apenas uma menção paratextual [...] de 

caráter puramente taxonômico”. (GENETTE, 2010, p. 15). 

Piègay-Gros (1996) reformula a proposta apresentada por Genette (1979) e a exemplo 

deste, realiza um estudo direcionado para o campo literário. Para Piègay-gros (1996), as 

relações intertextuais estão divididas em dois tipos: relações de copresença, que se efetiva 

quando percebemos em um texto fragmentos de outro previamente produzido e relações de 

derivação, que ocorre quando um texto deriva de outro anteriormente existente.  

Nas relações de copresença organizadas por Piègay-gros (1996), há três formas de 

intertextualidade que foram citadas por Genette (1979): a citação, o plágio e a alusão. Além 

delas, a autora acrescenta a referência. A citação consiste no tipo de intertextualidade 

representada por sinais tipográficos, tais como as aspas e o recuo de uma das margens; o plágio 

constitui-se como um apoderamento indevido do texto de outrem. Trata-se de uma citação não 

marcada; a alusão é um tipo de citação caracteriza pela sutileza e ocorre de modo subtendido, 

sem marcas diretas; e a referência, como o próprio nome já sugere, corresponde ao processo de 

retomada do texto original, sem que haja a necessidade de citar trechos na íntegra.  

As relações de derivação são classificadas por Piègay-gros (1996) como paródia, 

pastiche e travestimento burlesco. Na paródia, o texto fonte é retrabalhado e o material 

transformado pode apresenta-se de forma lúdica, carnavalesca e até mesmo em tom de crítica; 

no pastiche, imita-se o estilo de um autor ou os traços de sua composição; no travestimento 

burlesco, a exemplo da paródia e do pastiche, o texto se origina a partir de outro/s, mas o que 

o diferencia dos dois é que nele ocorre uma reescritura de um estilo enquanto o conteúdo da 

obra mantém-se preservado.  

A noção de intertextualidade apresentada por Genette (1979) e por Piègay-gros (1996) 

serviram de paradigma para alguns estudiosos brasileiros. Entre eles, destacamos os nomes de 

Koch (2004; 2005) e Koch, Bentes e Cavalcante (2008). De acordo com Koch (2005, p. 59), 

todo o texto constitui-se a partir de uma correlação com outro(s) texto(s). Vejamos:  

 

[...] todo texto é um material heterogêneo, que revela uma relação radical de 
seu interior com o seu exterior; e, desse exterior, evidentemente, fazem parte 
outros textos que lhe dão origem, que o predeterminam com os quais 
dialogam, que retoma, que alude, ou a que se opõe.  
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Koch (2004) apresenta uma distinção entre intertextualidade e/ou polifonia ampla e 

intertextualidade e/ou polifonia stritu sensu. A relação intertextual e/ou polifônica, em sentido 

amplo, constitui-se a partir de qualquer discurso, enquanto que a stritu sensu é concebida 

quando em um texto são inseridos elementos de outro(s) texto(s) previamente produzidos. Além 

dessa diferenciação, Koch (2004) ainda afirma que a intertextualidade pode ser implícita ou 

explícita. “A intertextualidade será explícita quando, no próprio texto, é feita menção à fonte 

do intertexto [...]. Por outro lado, a intertextualidade será implícita quando se introduz no texto 

intertexto alheio, em qualquer menção da fonte [...]”. (KOCH, 2004, p. 147). 

A intertextualidade stritu sensu torna a ser evidenciada a partir dos pressupostos de 

Koch, Bentes e Cavalcante (2008). As autoras iniciam suas discussões reiterando que a 

intertextualidade em sentido estrito só se efetiva quando um texto se relaciona com outro(s). 

“[...] em se tratando de intertextualidade stricto sensu, é necessário que o texto remeta a outros 

textos ou fragmentos de textos efetivamente produzidos, com os quais estabelece algum tipo de 

relação”. (KOCH, BENTES e CAVALCANTE, 2008, p. 17).  

A exemplo de Koch (2004), Koch, Bentes e Cavalcante (2008) reafirmam a existência 

da intertextualidade explícita e implícita, e além dessas duas categorias as autoras acrescentam 

a intertextualidade temática e estilística.  

A intertextualidade explícita acontece quando no próprio texto é mencionada a fonte do 

intertexto, “[...] isto é, quando um outro texto ou um fragmento é citado, é atribuído a outro 

enunciador, ou seja, quando é reportado como tendo sido dito por outro ou por outros sendo 

generalizados”. (KOCH, BENTES e CAVALCANTE, 2008, p. 28). Já a intertextualidade 

implícita se dá, como o próprio nome sugere, de forma velada. De acordo com Koch, Bentes e 

Cavalcante (2008), ela acontece quando o intertexto alheio é introduzido no texto, de modo não 

declarado. É o que ocorre no caso das paráfrases, paródias e plágio. 

A intertextualidade temática é a relação que se efetiva entre textos que possuem o 

mesmo tema. Segundo Koch, Bentes e Cavalcante (2008), pode ser identificada em textos 

científicos inerentes ao mesmo campo de conhecimento ou pertencentes a mesma corrente de 

pensamento. A intertextualidade estilística ocorre mediante repetição ou imitação de um 

determinado gênero. Para Koch, Bentes e Cavalcante (2008) a paródia seria um exemplo. 

Outro conceito relevante nos estudos sobre intertexto foi apresentado por Bazerman 

(2006). De modo preciso, a noção de intertextualidade, declarada por Bazerman (2006), é algo 

bastante significativo, tendo em vista se tratar de um fenômeno muito abrangente, pois além de 

ocupar-se da relação de um texto com outros, auxilia na compreensão de outros fatores, tais 

como a forma de uso, a finalidade de uso e o posicionamento adotado por aqueles que recorrem 



22 
 

ao intertexto. A noção de intertextualidade não é somente uma questão associada “a que outros 

textos você se refere, e sim como você os usa, para que você os usa e, por fim, como você se 

posiciona enquanto escritor diante deles para elaborar seus próprios argumentos”. 

(BAZERMAN, 2006, p.103). 

Mencionadas algumas noções a respeito da intertextualidade, inferimos que alguns 

pontos de vistas aqui apresentados deixam lacunas e por isso, são passíveis de críticas. A partir 

das considerações de Mozdzenski (2013), veremos que a intertextualidade vai além do que 

descrevem alguns autores.  

Conforme Mozdzenski (2013), as categorias apresentadas anteriormente são 

questionáveis e passíveis de críticas por três razões: A primeira delas diz respeito ao equívoco 

em “discretizar” a intertextualidade, torná-la restrita, associando-a a domínios demarcados, 

incapazes de mensurar a grandeza do fenômeno em questão. As classificações tradicionais 

levam-nos a pensar que “a intertextualidade só pode aparentemente ser considerada ou uma 

‘citação’ ou uma ‘referência’ ou um ‘plágio’ ou uma alusão‟, e assim por diante”. 

(MOZDZENSKI, 2013, p. 182). A impressão que fica é que não existe um efeito sucessivo 

entre as categorias. Como se a constituição de um texto fosse desassociada de vários elementos. 

Para Mozdzenski (2013, p. 182), isso remete à ideia de que “o texto é visto como um 

‘monobloco semântico’, que deve ser taxativamente enquadrado em uma das possíveis classes 

discretizadas e não-integralizadas de intertextualidade”. 

A segunda é relativa ao fato de um grande número das propostas recorrerem a 

categorizações dicotômicas: “intertextualidade das semelhanças x das diferenças; 

intertextualidade implícita x explícita; intertextualidade manifesta x constitutiva; captação x 

subversão; heterogeneidade mostrada x constitutiva; heterogeneidade marcada x não-marcada; 

e assim por diante”. (MOZDZENSKI, 2013, p.182). Essa divisão não faz parte do nosso 

discurso diário. De acordo com Mozdzenski (2013), em nosso cotidiano não enxergamos o texto 

como se ele estivesse fragmentado e organizado intertextualmente em categorias opostas. Ao 

contrário, habitualmente vemos o texto como algo contínuo, ininterrupto e as relações 

intertextuais se efetivam simultaneamente.  

A terceira refere-se a falta de parâmetros mais congruentes, capazes de unir cada tipo 

de intertextualidade em categorias equivalentes. Em outros termos, “fenômenos como a citação 

e a paráfrase (ligados fundamentalmente à forma da intertextualidade) são equiparados a 

fenômenos como a paródia e o pastiche (relacionados sobretudo aos efeitos de sentido 

produzidos a partir da intertextualidade)”. (MOZDZENSKI, 2013, p.182). 
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Para Mozdzenski (2013), a intertextualidade é um fenômeno que deve ser compreendido 

e analisado de maneira metódica. Por esta razão, o autor propõe um modelo de análise, o qual 

apresentaremos na subseção seguinte.  

 

2.1.1 Intertextualidade: um novo modelo de análise 
 

O modelo de análise proposto por Mozdzenski (2013) vem precedido pela noção de 

explicitude desenvolvida por Marcuschi (2007, p. 40), que considera explicitar como “oferecer 

uma formulação discursiva de tal modo que contenha em si as condições de interpretabilidade 

adequada ou pretendida”. Para Mozdzenski (2013, p. 183), “explicitar significa promover meios 

de tornar o texto interpretável em contextos de uso a partir da criação de condições de acesso”. 

Do ponto de vista das relações intertextuais isso significa dizer que o falante/escritor 

deve incumbir-se da tarefa de fornecer pistas que favoreçam a compreensão do texto produzido. 

De acordo com Mozdzenski (2013), tais pistas são fornecidas em conformidade com as 

circunstâncias nas quais os interlocutores estão inseridos, ou seja, os saberes partilhados, o 

modo de interpretar o contexto de interação, o propósito comunicativo entre outros.  

A proposta de análise idealizada por Mozdzenski (2013) considera o intercruzamento 

entre dois contínuos, isto é, a forma e a função que as relações intertextuais assumem nas mais 

variadas situações comunicativas. Para mostrar a forma que a intertextualidade pode assumir 

em um texto, Mozdzenski (2013) elabora um gráfico propondo um contínuo tipológico. 

Vejamos: 

 
Gráfico 1: Contínuo tipológico da intertextualidade quanto à sua forma de ocorrência. 

 

Fonte: Mozdzenski (2013, p. 183). 
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O gráfico 1 mostra que, em relação à explicitude do texto-fonte, é possível haver 

variações no texto a começar do plágio até a cópia autorizada:  

 

“[...] o texto pode variar idealmente desde o plágio (apresentação fraudulenta 
de obra alheia como se fosse própria), em que propositadamente não há 
marcas explícitas de identificação do texto-fonte nem de sua autoria, até a 
cópia autorizada (reprodução integral, legalmente permitida, de uma obra já 
existente), como no caso de uma coletânea de artigos científicos que já haviam 
sido anteriormente publicados em revistas acadêmicas distintas. 
(MOZDZENSKI, 2013, p. 183). 
 

  
Ainda em relação à forma, Mozdzenski (2013) enfatiza a possibilidade do mesmo texto 

apresentar, concomitantemente, uma ou mais ocorrência desses tipos de intertextualidades 

citadas no gráfico, como também pode haver combinação entre as categorias relativamente 

estáveis e outras categorias.   

No que concerne à função empreendida por cada ocorrência de intertextualidade, 

Mozdzenski (2013, p. 184) diz que se refere “ao posicionamento da voz do autor citante diante 

da voz do autor citado para construir seu próprio discurso”. 

O gráfico 2 compõe, por meio de um contínuo tipológico, a forma como os enunciadores 

lidam com o entrecruzamento de várias vozes para a produção de certos efeitos de sentido: 

 

Gráfico 2. Contínuo tipológico da intertextualidade quanto à sua função de ocorrência. 

 

Fonte: Mozdzenski (2013, p. 184). 
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Conforme observamos no gráfico 2, pode haver variações do texto citante de modo que 

ele pode se apresentar de forma desqualificada ou autorizada. Mozdzenski (2013) cita como 

exemplos típicos de citações desqualificadas os debates políticos e científicos. Já no que diz 

respeito às citações autorizadas, o autor aponta como paradigma o uso de provérbios (utilizados 

como mecanismo persuasivo para invocar a sabedoria popular) e as vozes de grupos 

representativos de autoridades (utilizadas nos discursos com o objetivo de conferir-lhe 

confiabilidade).  

É importante ressaltar que, em todas as ocorrências do gráfico 2, o que está em evidência 

é a função da intertextualidade, isto é, “os efeitos de sentido construídos a partir do momento 

em que a voz alheia é incorporada ao novo discurso” (Mozdzenski, 2013, p. 185), o que não 

ocorre necessariamente com a forma da intertextualidade, mostrada no gráfico 1.  

A partir dos dois contínuos (representados pelos Gráfico 1 e 2), Mozdzenski (2013) 

elabora um terceiro gráfico, com o intuito de representar a intertextualidade pela forma e pela 

função: 

 

Gráfico 3. Representação da intertextualidade pela forma e pela função. 

 

Fonte: Mozdzenski (2013, p. 184). 

 

O gráfico 3 resume o que foi apresentado anteriormente nos gráficos 1 e 2, isto é, a 

posição sócio-cognitiva adotada por Mozdzenski (2013) para representar a intertextualidade 

através da forma (Implicitude ↔ Explicitude) e da função (Aproximação ↔ Distanciamento da 

voz citada).  

Mais à frente (no capítulo referente à análise), aplicaremos o modelo formulado por 

Mozdzenski (2013) ao nosso objeto de estudo. Em outras palavras, veremos como as imagens 
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que constituem o remix “Acordo Nacional” são representadas intertextualmente em termos de 

forma e de função. Nas próximas subseções, trazemos algumas considerações acerca da cultura 

remix, algumas concepções a respeito de remix, a trajetória dos vídeos remixes e apresentamos 

algumas discussões sobre as novas tecnologias e os processos de remix.  

 

2.2 A Cultura remix 
 

Apesar de soar como uma novidade, o remix consiste em uma prática utilizada há 

bastante tempo. Conforme Knobel e Lankshear (2011, p. 105), “o remix é uma prática cultural 

tão antiga quanto os seres humanos”4. Os citados autores exemplificam dizendo que: 

 

[...] os antigos romanos remixavam as formas e os ideais artísticos da Grécia 
para criar suas próprias obras de artes. Os regimes democráticos do governo 
remixaram várias formas antigas - e não tão antigas assim – de governar. A 
arquitetura sempre remixou estilos e formas estruturais básicas. As atividades 
diárias como cozinhar são um remix intenso, as ideias e ingredientes de um 
lugar ou de uma época, se fundem com o tempo. (KNOBEL e 
LANKSHEAR, 2011, p. 105). 5 

 

Desde a antiguidade, a humanidade se apropria da remixagem. Seja remetendo a uma 

ideia alheia, seja se inspirando em ações relevantes ou até mesmo na execução de atividades 

corriqueiras; o homem está sempre recorrendo às práticas de copiar e colar. Em outras palavras, 

a prática do remix tornou-se costume, passou a fazer parte da cultura humana. No entanto, o 

termo remix só surgiu na década de 70, com a música. 

 

2.2.1 Concepções sobre remix 
 

As discussões em torno do conceito de remix são contemporâneas. No campo das 

Ciências Humanas alguns pesquisadores apresentaram suas contribuições, merecendo 

destaques os nomes de Manovich (2005; 2007) e Knobel e Lankshear (2011). 

                                                 
 
4 Tradução de: “una práctica cultural tan antigua como los mismos humanos”. (KNOBEL e LANKSHEAR, 2011, 
p. 105). 
5 Tradução de: “[...] los antiguos romanos remezclaron las formas y los ideales artísticos de Grecia para crear sus 
propias obras de arte; los regímenes democráticos de gobierno remezclan varias formas antiguas ⎯y no tan antiguas 
⎯ de gobernanza; la arquitectura siempre ha remezclado estilos y formas estructurales básicas. Las actividades 
cotidianas como la cocina constituyen una intensa remezcla, ya que las ideas y los ingredientes de un lugar o de 
una época se fusionan con los de otros” (KNOBEL e LANKSHEAR, 2001, p. 105). 
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 De acordo com Manovich (2005; 2007), ao longo do tempo, o conceito de remix passou 

por oscilações e tornou-se muito difuso. O termo remix teve sua origem na década de 1970, no 

campo musical. Durante a década de 1980, tornou-se corriqueiro ouvir músicas remixadas por 

DJs, que juntavam fragmentos de músicas, transformavam a melodia, alteravam a versão 

original com intuito de deixar a nova versão mais divertida, mais dançante. Mas, com o passar 

dos anos, a prática da remixagem se estendeu a campos distintos. “Gradualmente o termo se 

tornou mais e mais amplo, hoje se referindo a qualquer reformulação de qualquer obra cultural 

já existente”. (MANOVICH, 2007, online)6.  

No início do século XXI, o termo remix saiu do campo da música e se estendeu a 

diversas áreas, tornando-se comum observamos tal prática em projetos visuais, softwares, 

textos literários, entre outros. (MANOVICH, 2007). É importante não esquecermos “que 

embora seja um conceito que surgiu somente na década de 1970, no campo musical, e foi 

espalhado com as músicas eletrônicas nos anos 1980, tais práticas não foram desenvolvidas 

nessa época. Elas apenas ficaram mais salientes”. (LIMA NETO, 2014, p, 124).  

Conforme estabelece Manovich (2005, p. 1), o remix pode ser considerado como “um 

processo de transformação no qual a informação e a mídia que temos organizadas e 

compartilhadas podem ser recombinadas e construídas sobre a criação de novas formas, 

conceitos, ideias, misturas e serviços”7. Com base em Manovich (2005), Lima Neto (2014, p. 

124) apresenta mais exemplos da prática de remix na antiguidade: “A Roma Antiga remixou a 

Grécia Antiga; a Renascença remixou a Antiguidade Clássica; a arquitetura europeia do século 

XIX remixou uma série de períodos históricos incluindo a Renascença etc.”. 

O remix, enquanto produto/processo, parte de algo que já existe. A sua criação é, na 

verdade, uma reelaboração. De acordo com Lima Neto (2014, p 124-125), “o termo remix 

implica um trabalho de reelaboração sistemático de um elemento já existente, uma fonte, que 

será, possivelmente, transformado em um produto ‘novo’ ou ‘emergente’”.  

O processo de transformação citado por Manovich (2005) e reafirmado por Lima Neto 

(2014) pode ser identificado em nosso objeto de estudo. O grupo que produziu o remix “Acordo 

Nacional” recombinou diferentes elementos (áudio, imagens, textos e vídeos) e transformou 

informações já existentes em algo novo. Sendo assim, o conceito estabelecido por Manovich 

(2005) se relaciona ao corpus da nossa pesquisa (um video remix). Por esta razão o adotamos.   

                                                 
 
6 Tradução de: “Gradually the term became more and more broad, today referring to any reworking of already 
existing cultural works” (MANOVICH, 2007, online). 
7 Tradução de: “a transformative process in which the information and media we´ve organized and shared can be 
recombined and built on to create new forms, concepts, ideas, mashups and services” (Manovich, 2005, p. 1) 
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Na subseção seguinte, apresentaremos a trajetória dos vídeos remixes, a fim de 

esclarecermos que a prática da remixagem consiste numa atividade que precede as novas 

tecnologias.  

 

2.2.2 A trajetória dos vídeos remixes 
 

A aplicabilidade da prática da remixagem como produto de uma determinada cultura é 

algo que vem ocorrendo desde o início do século XX. Para explicar como essa atividade 

começou, nessa subseção apresentamos, conforme as pressuposições de Queiroz (2015) e 

McIntosh (2012), a trajetória dos vídeos remix, desde a primeira publicação até chegar ao 

YouTube.  

De acordo com McIntosh (2012), foi durante a década de 1920 que a trajetória dos 

vídeos remixes teve início. O primeiro remix que se tem registro foi lançado 1927 pela cineasta 

soviética Esfir Shub. O documentário Moments of Innovation: when documentary and 

technology converge8 (Momentos de inovação: quando o documentário e a tecnologia 

convergem), projeto produzido pelo laborário MIT Open do Documentary9, apresenta uma 

compilação em vídeo do filme Fall of the Romanov Dinasty10 (A queda da dinastia)  e demarca 

a fronteira que principia as práticas de remixagem. 

Esfir Shub tornou-se influente na prática da compilação de filmes e inspirou outras 

pessoas a recorrerem ao mesmo método, como é o caso de Dziga Vertov, cineasta soviético 

que, no ano de 1929,  lançou o filme  Man With a Movie Camera11 (Um homem com uma 

Câmera). Segundo Queiroz (2015), o citado filme consiste em uma associação de diferentes 

elementos, tais como planos de câmara e técnicas de edição inovadoras, e descreve situações 

corriqueiras como o despertar do dia e o cair da noite de uma cidade da Russia. 

Em 1941, aconteceu o lançamento do remix The Lamberth Walk – Nazi Style12 (A 

caminhada de Lamberth - Estilo Nazista) - primeiro vídeo considerado viral. Situado no 

contexto da Segunda Guerra Mundial, o remix, que foi produzido por Charles A. Ridley, 

apresenta uma fusão da imagem de Adolf Hitler com imagens de soldados nazistas e com a 

música The Lamberth Walk (canção bastante conhecida na Alemanha) de modo a aparentar que 

                                                 
 
8 Disponível em: http://goo.gl/vSwey5. Acesso em: 03 jan. 2019.   
9 Disponível em: http://goo.gl/h5fLFN. Acesso em: 03 jan. 2019. 
10 Disponível em: http://goo.gl/h5fLFN. Acesso em: 03 jan. 2019. 
11 Disponível em: https://goo.gl/AcGRgV. Acesso em: 03 jan. 2019. 
12 Disponível em: https://goo.gl/fk2uwC. Acesso em: 03 jan. 2019. 
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todos os movimentos desenvolvidos por Hitler e pelos soldados, ocorrem em sincronia com a 

música. 

 No ano de 1958, foi a vez do artista Bruce Conner editar A Movie13 (Um filme). De 

acordo com Queiroz (2015), este remix foi considerado um dos primeiros trabalhos que aborda 

à prática da colagem experimental, que consiste na junção de cenas, que durante a narrativa 

original apresentam-se separadas, no intuito de organizar um novo filme.  

 Conforme McIntosh (2012), na década de 1970 foram produzidos alguns remixes por 

meio de apresentações de slides. De acordo com Queiroz (2015), no ano de 1975 aconteceu a 

exibição de What Do You Do With a Drunken Vulcan?14 (O que você faz com um vulcão 

bêbado?). Produzida por Kandy Fong, a apresentação, que foi exibida durante um encontro dos 

fâs de Jornada das Estrelas, marca o pioneirismo em slides shows com música. Após a inciativa 

de Kandy Fong, outros grupos também passaram a produzir remixes com os mesmos 

parâmetros. (MCINTOSH, 2012). 

 Em 1978, a artista americana Dana Birnbaum usa pela primeira vez a supercut, (técnica 

que possibilita a edição de vídeos ou de imagens em vários segmentos semelhantes) e edita o 

vídeo Technology/Transformation: Wonder Woman15 (Tecnologia/Transformação: Mulher 

Maravilha). Segundo Queiroz (2015), o filme editado por Dana é constituído por diversas partes 

da série de Televisiva Wonder Woman e foi produzido com a intenção de criticar as mensagens 

culturais da classe dominante daquela época.  

 A década de 80, conforme declarações de Queiroz (2015), é a época em que o cineasta 

Jean-Luc Godard cria um método denominado de estética única da continuidade, que, segundo 

a citada autora, ampara-se na fusão eletrônica de várias imagens justapostas.  

 No fim do século XX e começo do século XXI, os processos de remixes tornam-se 

comuns e passam a ser difundidos pela mídia de massa. Em 1999, o programa estadunidense 

The Daily Show16 (O Show Diário) começa a exibir, de modo constante, vários vídeos editados, 

nos quais alguns representantes políticos repetem seus slongans ou debatem assuntos variados. 

(QUEIROZ, 2015). A autora ainda faz menção ao documentário Los Angeles Plays Itself 17 

(Los Angeles se reproduz), um ensaio em vídeo produzido por Tom Andersen a partir de cenas 

                                                 
 
13 Disponível em: https://bit.ly/2xNivSt. Acesso em: 03 jan. 2019 
14 Alguns fragmentos podem ser vistos em: http://goo.gl/YAy5wn. Acesso em: 04 jan. 2019   
15 Disponível em: https://goo.gl/5gJiWK. Acesso em: 04 jan. 2019. 
16 Disponível em: http://thedailyshow.cc.com. Acesso em: 05 jan. 2019. 
17 Disponível em: https://goo.gl/aBmhcz. Acesso em: 05 jan. 2019. 
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de outros filmes, em que retrata como Los Angeles e os seus habitantes são representados no 

cinema. 

 No ano de 2015, a prática do remix ganhou uma nova dimensão. Conforme Queiroz 

(2015), esta época marca a chegada dos vídeos na plataforma de compartilhamento YouTube. 

Desde então, milhares de vídeos remixes são produzidos, publicados e disseminados por 

diversas pessoas em todo o mundo. Para Queiroz (2015), esse processo de elaboração, edição e 

difusão dos remixes torna-se acessível graças as inúmeras ferramentas existentes online. Na 

próxima subseção, veremos de que forma as novas tecnologias contribuíram para os processos 

de remix.  

  

2.2.3 As novas tecnologias e os processos de remix 
 

As tecnologias digitais trouxeram muitas novidades no que concerne à prática do remix. 

As redes sociais tornaram-se ambientes bastante fecundos para a prática de copiar e colar, e a 

partir daí, para a reelaboração dos mais diversos gêneros. Araújo (2016, p. 52) considera a Web 

como “[...] um ambiente plural de profundo poder de absorção que transmuta para si diversas 

esferas da atividade humana, e com ela, seus gêneros discursivos”.  

As redes sociais, por se tratar de um ambiente sem muitas restrições, têm sido um lugar 

propício para a produção, reelaboração e a disseminação de gêneros textuais híbridos.  

   

Esse processo de reelaboração criadora e inovadora de gêneros discursivos nas 
redes sociais está associado à relativa liberdade de criação proporcionada por 
esses espaços virtuais, que permitem aos usuários experimentarem diferentes 
técnicas de produção de textos híbridos que acontecem por meio das 
atividades de recortar/copiar e colar, próprias das tecnologias digitais. 
(ARAÚJO, 2016, p. 58).  
 

Ainda de acordo com Araújo (2016), o processo de reelaboração de gêneros é mutante 

e criativo, assim como é a própria língua e, por conta disso, as pessoas continuarão inventando 

coisas novas, criando e recriando.  

De forma resumida, as redes sociais têm fomentado novas formas de consumo e 

consequentemente, novas práticas sociais. Diante desse fato, Knobel e Lankshear (2007) nos 

orienta a observarmos a importância dos novos letramentos:  

 

Nós pensamos que o que é central para novos letramentos não é o fato de que 
agora podemos "procurar informações on-line" ou escrever ensaios usando um 
processador de texto em vez de uma caneta ou máquina de escrever, ou mesmo 
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que podemos misturar música com um sofisticado software que funciona em 
computadores comuns, mas, antes, que mobilizam tipos de valores, 
prioridades e sensibilidades muito diferentes dos letramentos com os quais 
estamos familiarizados. A importância desse novo material técnico tem 
principalmente a ver com o como ele possibilita as pessoas a construírem e 
participarem de práticas letradas que envolvem diferentes tipos de valores, 
normas, sensibilidades e procedimentos e assim por diante daqueles que se 
caracterizam como letramentos convencionais. (KNOBEL; LANKSHEAR, 
2007, p. 7). 18 
 

Para os citados autores, o que é apontado como “novidade”, na verdade são práticas 

sociais e de letramentos já usuais, representadas de outras maneiras. Knobel e Lankshear (2007) 

argumentam ainda que essa nova mentalidade ou essa nova maneira de pensar, suscita outras 

necessidades de produzir e de consumir, como também revela novos princípios e diferentes 

normas e técnicas.  

 A respeito das novidades advindas do novo contexto, Lima Neto (2014, p. 126) se 

posiciona dizendo que “De nada valeria a parafernália tecnológica sem que as pessoas comuns 

pudessem descobrir do que ela é capaz de fazer para criar significados”. 

Lima Neto (2014) chama a atenção para o fato de não atentarmos apenas para as 

novidades apresentadas pela Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. Para ele, 

devemos considerar que, no entorno dos novos letramentos, há também uma nova maneira de 

pensar e de se posicionar, nesse sentido, com base em Knobel e Lankshear (2007) ele conclui: 

“O que efetivamente seria novo não depende simplesmente da chegada desses novos elementos 

tecnológicos. Há também uma nova mentalidade envolto a novos letramentos”. (LIMA NETO, 

2014, p. 126). Nesse cenário de mudanças constantes, até os conceitos que já são cristalizados, 

são passíveis de serem repensados.  

 

Mesmo o conceito de ‘texto’, como entendido em termos de impressão 
convencionais, torna-se um conceito confuso quando se considera a enorme 
variedade de mídias expressivas agora disponível para pessoas comuns. 
Diversas práticas de "remixagem" – em que uma gama de materiais originais, 
são copiados, cortados, emendados, editados, retrabalhados e misturados em 
uma nova criação – torna-se bastante popular em parte por causa da qualidade 

                                                 
 
18 Tradução de: “We think that what is central to new literacies is not the fact that we can now “look up information 
online” or write essays using a word processor rather than a pen or typewriter, or even that we can mix music with 
sophisticated software that works on run-of-the-mill computers but, rather, that they mobilize very different kinds 
of values and priorities and sensibilities than the literacies we are familiar with. The significance of the new 
technical stuff has mainly to do with how it enables people to build and participate in literacy practices that involve 
different kinds of values, sensibilities, norms and procedures and so on from those that characterize conventional 
literacies.” (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, p.7).   
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do produto, que é possível ser alcançada por pessoas comuns. (KNOBEL e 
LANKSHEAR, 2007, p. 8). 19 
 

 Por décadas, o conceito de texto foi pensado apenas sob a perspectiva da linguagem 

verbal. Somente no final da década de 1990, a Semiótica Social começou a se preocupar com 

textos multimodais. Já a Linguística Textual começou a apresentar as suas preocupações em 

relação à produção de outros significados, além do verbal, apenas do final da década de 2000. 

Contudo, isso não implica dizer que as discussões em torno da multimodalidade tiveram início 

com o surgimento das novas tecnologias. “Tais práticas sociais sempre existiram, mas em graus 

diferenciados, e as ciências da linguagem só se deram conta delas há muito pouco, em virtude 

principalmente de uma nova mentalidade”. (LIMA NETO, 2014, p. 128). Em consequência 

dessa nova mentalidade mencionada por Knobel e Lankshear (2007) e a partir do surgimento 

das novas tecnologias, novos letramentos foram desenvolvidos, com características bem 

peculiares.  

 De acordo com Knobel e Lankshear (2007), há mais participação, colaboração e 

distribuição nos novos letramentos do que nos letramentos convencionais; São práticas mais 

coletivas e por isso, a questão da autoria e da publicação não importam tanto, quando 

comparado aos letramentos convencionais; São menos rígidos em relação as regras e diretrizes 

e recebem menos influências de especialistas do que os letramentos convencionais.  

A medida que o sujeito vai percebendo o que pode criar com as novas tecnologias, novas 

práticas de letramentos vão surgindo. Quanto mais ele vai se apropriando das ferramentas 

disponíveis no mundo digital, mais possibilidades ele tem de criar novas coisas. Para Knobel e 

Lankshear (2007) todas essas transformações são evidências de que vivemos hoje uma 

mentalidade pós-industrial. Das variações oriundas dessa nova forma de pensar e agir no 

mundo, os autores destacam: a ascensão do sujeito, que passa de ouvinte/passivo a 

participante/produtor, a produção colaborativa e por fim, as mudanças em torno dos 

textos/gêneros textuais.  

 Toda essa mudança de paradigmas, seja na forma de pensar ou na forma de agir 

socialmente, reforça a ideia que “[...] muitos conceitos precisam ser repensados, pois as teorias 

que os embasam foram pensadas décadas antes da internet, portanto, elas não foram pensadas 

                                                 
 
19 “Even the concept of “text” as understood in conventional print terms becomes a hazy concept when considering 
the enormous array of expressive media now available to everyday folk. Diverse practices of “remixing”—where 
a range of original materials are copied, cut, spliced, edited, reworked and mixed into a new creation — have 
become highly popular in part because of the quality of product it is possible for “ordinary people” to achieve”. 
(KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, p. 8). 
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para se deparar com o que se vê atualmente nos suportes digitais”. (LIMA NETO, 2014, p. 

129). O que observamos hoje nos meios digitais é um aumento significativo dos diálogos em 

rede, o que culmina com o avanço na produção coletiva e com a hibridização de gêneros 

textuais. Em outras palavras, diríamos que a tecnologia proporcionou um avanço nas práticas 

do remix, e o que antes era permitido só por profissionais qualificados, hoje pode ser realizado 

por um sujeito comum:  

 

[...] a tecnologia tem intensificado um processo já conhecido pelas sociedades 
modernas. O que tem acontecido é que as produções textuais híbridas, antes 
sinônimo de profissionais, hoje são desenvolvidas amplamente por cidadãos 
comuns, que precisam apenas de um computador e de alguns softwares 
específicos para montagem dos mais variados tipos de texto. (LIMA NETO, 
2014, p. 130). 
 

Como já mencionado em outro momento, a prática do remix e os textos multimodais, 

de modo geral, não surgiram com o advento da internet, no entanto, há de convir que o que se 

vê hoje difere do que era visto em outros tempos. As condições de consumo e de produção de 

textos mudaram. “A adoção de determinadas técnicas (copiar, colar, montar etc.) e o domínio 

de determinados programas de edição de textos, aliados a essa mentalidade pós-industrial 

permite que se pense em gêneros novos, que acarretam novos letramentos”. (LIMA NETO, 

2014, p. 132). Grande parte desses novos gêneros têm em si características híbridas, ou seja, 

são produtos do processo de remixagem “[...] fruto de toda essa nova conjuntura já instalada 

com o avanço tecnológico e principalmente alavancada com a chegada da internet e das redes 

sociais dos anos 2000 para cá”. (LIMA NETO, 2014, p. 132). No tópico a seguir, discutiremos 

sobre os tipos de remix com o propósito de identificar qual deles corresponde ao nosso objeto 

de estudo. 

 

2.2.4 Os tipos de remix 
 

A cultura digital permitiu uma ampliação em torno do termo remix. Se antes a prática 

da remixagem era restrita ao campo musical, hoje ela se estende a várias esferas culturais. Ao 

longo dos anos, os estudos em torno do remix passaram por um progresso e o que temos hoje 

são diferentes abordagens a respeito do mesmo objeto, além de determinadas classificações, 

que de acordo com Lima Neto (2014, p. 132), “merecem ser revisitadas”. Para Navas (2008), a 

compreensão contemporânea sobre remix se distancia das suas origens. O autor considera que 

as novas nuances dadas ao termo têm relação com o cenário tecnológico que estamos inseridos.  
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A cultura do remix pode ser definida como a atividade global que consiste no 
intercâmbio criativo e eficiente de informações possibilitada pelas tecnologias 
digitais, que é apoiado pela prática de recortar/copiar e colar. [...] Hoje o remix 
[...] foi estendido para outras áreas da cultura, incluindo as artes visuais, que 
desempenham um papel vital na comunicação de massa, especialmente na 
internet. (NAVAS, 2008, p. 1).  

  

De acordo com Navas (2008), as novas tecnologias permitiram uma nova visão de 

mundo e, portanto, uma mudança no paradigma de consumo e produção cultural. Para Lima 

Neto (2014, p. 132), “É esperado nesta cultura, por exemplo, que o público-alvo não apenas 

veja ou escute, mas participe de alguma maneira daquele produto.   

Mas, embora as novas tecnologias tenham possibilitado uma extensão do termo remix 

para outros campos, foi no campo musical que surgiu uma taxonomia tipológica do remix. 

Segundo Navas (2008) há três tipos de remixes: estendido, seletivo e reflexivo.  

 

O primeiro remix é estendido, que é uma versão mais longa da música original 
contendo longas seções instrumentais. [...] O segundo remix é 
seletivo; consiste em adicionar ou subtrair material da música original. [...] O 
terceiro remix é reflexivo; ele alegoriza e estende a estética da amostragem, 
onde a versão remixada desafia a aura do original e reivindica a autonomia, 
mesmo quando carrega o nome do original. (NAVAS, 2008, p. 1-2). 
 

De acordo com Navas (2008), a esse terceiro tipo de remix podem ser acrescidos ou 

retirados algum material, contanto que as faixas originais sejam mantidas intactas para fins de 

reconhecimento. Em nossa pesquisa, iremos nos ater a essa terceira categoria, tendo em vista 

haver uma proximidade entre as características aqui descritas e o nosso corpus, que será 

constituído pelo vídeo remix político “Acordo Nacional”.   

Ainda para efeitos de classificação, há uma subdivisão do remix reflexivo, podendo este 

ser categorizado como medley ou megamix.  

 

[...] o medley funcionava quando uma banda tocava um conjunto de 
músicas em sequência, com o fim de animar o público que dançava. [...]. 
Já o megamix tinha o mesmo propósito, entretanto, os DJ passaram a 
utilizar amostras de outras canções numa mesma performance, gerando um 
efeito de colagem de diferentes músicas em sequência. Tanto o medley 
quanto o megamix foram o berço do que ficou entendido como mashups. 
(LIMA NETO, 2014, p. 133). 

 

Lima Neto (2014), com base nos pressupostos de Navas (2010), apresenta uma definição 

para mashup, ao mesmo tempo em que estabelece a diferença entre mashup e remix clássico. 

“Os mashups, portanto, são tipos de remixes reflexivos que têm como característica 
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combinarem elementos de duas ou mais fontes, enquanto o remix clássico baseia apenas em 

uma única fonte”. (LIMA NETO, 2014, p. 134). Os mashups podem ser regressivos e 

reflexivos.     

De acordo com Navas (2010), o mashup regressivo é recorrente na música e tem o 

intuito de promover duas ou mais canções que foram lançadas anteriormente. Já o mashup 

reflexivo pode ser localizado pincipalmente em aplicativos da web 2.0. Para o citado autor, o 

mashup reflexivo trata-se de um remix regenerativo, pois não tem a intenção de reconhecer as 

fontes, mas sim de subvertê-las.  

Os conceitos apresentados sobre remix e mashups nos mostram que ambos são oriundos 

da música, no entanto, devido haver uma relativa aproximação entre eles e principalmente por 

causa das classificações existentes em torno dos dois, nem sempre fica fácil identificá-los. 

Então, no intuito de esclarecer a categorização inerente a cada um (remix e mashups), 

elaboramos a figura abaixo:   

 

Figura 1: Classificação dos remixes e mashups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela Autora. 
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 As ponderações em torno do conceito de remix suscitou um posicionamento nosso. 

Dissemos, já nessa subseção, que o nosso corpus se aproxima do que Navas (2008) classifica 

como remix reflexivo. Em Navas (2010), descobrimos que mashup é um tipo remix reflexivo 

que também apresenta subdivisões. Retomando as subdivisões dos mashups – que como vimos, 

podem ser regressivos e reflexivos - poderíamos dizer que o nosso corpus também se identifica 

com o que Navas (2010) nomeia de mashup reflexivo. Dessa forma, é possível inferir que há 

uma aproximação entre o que Navas (2008) classifica como remix reflexivo, entre o que Navas 

(2010) categoriza como mashup reflexivo (ou remix regenerativo) e o nosso objeto de estudo. 

No próximo capítulo, trataremos dos aspectos multimodais da nossa pesquisa. 
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3 ABORDAGEM MULTIMODAL 
 

Neste capítulo apresentaremos as teorias que embasarão o capítulo analítico. 

Inicialmente, faremos uma breve apresentação sobre a abordagem multimodal. Na sequência 

falaremos sobre as contribuições advindas da LSF, bem como das metafunções estabelecidas 

por Halliday (1994). Posteriormente apresentaremos a proposta da GDV, destacando a 

relevância de cada significado/metafunção. E, por último, discutiremos sobre alguns 

mecanismos e categorias para análise de imagens em movimento.  

Para nos apoiar teoricamente contaremos, principalmente, com os aportes de Halliday 

(1994), Kress e van Leeuwen (1996; 2006), Fernandes e Almeida (2008), Almeida (2012; 

2014), Manovich (2013), Zepel (2011), Iedema (2001), O’Halloran (2004), Baldry e Thibault 

(2006) e Hendges e Nascimento (2016). 

O termo “multimodalidade”, amplamente utilizado no contexto atual, indica que a 

comunicação humana é plural, isto é, que se efetiva a partir do entrecruzamento de várias vozes. 

Em nosso entendimento, consiste na prática de misturar várias linguagens, de buscar sentidos 

através de diversas situações de comunicação. Para Jewitt (2013, p. 250), trata-se de “uma 

abordagem interdisciplinar, da semiótica social que entende a comunicação e a representação 

como mais do que uma linguagem além de atender sistematicamente a interpretação social de 

uma série de formas de fazer sentido” 20.  

 Um texto multimodal é aquele caracterizado pelo atravessamento de múltiplas 

linguagens, enquanto que uma abordagem multimodal é aquela que considera, para produção 

de efeitos de sentidos, todas essas linguagens. Em outras palavras, significa olhar para um 

determinado gênero textual sem desprezar nenhum dos elementos que o constitui, mas para isso 

precisamos de um direcionamento. Por isso, buscamos respaldo na LSF e, principalmente, na 

GDV.  

 Os estudos multimodais estão alicerçados nos pressupostos teóricos e metodológicos de 

Halliday (1994) e Kress e van Leeuwen (1996; 2006) e para entendermos, na prática, as reais 

contribuições deixadas por esses estudiosos, precisamos conhecer o que eles propõem através 

da LSF e da GDV. É o que faremos nas próximas subseções.   

                                                 
 
20 Tradução de: Multimodality is an interdisciplinary approach drawn from social semiotics that understands 
communication and representation as more than language and attends systematically to the social interpretation of 
a range of forms of making meaning. 
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3.1 A Linguística Sistêmico Funcional - LSF 
 

Durante as décadas de 1960 e 1970, o linguista britânico Michael Alexander Kirkwood 

Halliday inicia os estudos em torno do funcionalismo da linguagem. De acordo com Santos 

(2008), tais estudos tinham como princípio básico verificar os modos como os usuários da 

língua se comunicam em contextos diferentes. A ideia de Halliday era conceber uma teoria que 

desse conta de investigar a linguagem em uso, afastando-se assim dos paradigmas formalistas, 

que, segundo Neves (2005), estudam a língua sem considerar a conjuntura social, isto é, 

preocupam-se apenas com os fatores intrínsecos, deixando de lado as relações que se 

estabelecem entre os constituintes e os seus significados.  

A LSF surge como uma teoria de caráter social, já que busca entender eventos da 

sociedade, isto é, a linguagem em seu uso concreto. Além disso, segundo os pressupostos de 

Bárbara e Macêdo (2009), trata-se também de teoria semiótica, pois investiga a linguagem em 

suas variadas manifestações, não se limitando a um código específico, procurando, dessa forma, 

compreender o porquê de determinadas escolhas linguísticas em detrimentos de outras.  

De modo geral, a LSF desponta como uma teoria funcionalista de caráter descritivo, isto 

é, surge com o propósito de observar a linguagem em uso real, para a partir daí, descrever de 

forma aceitável as variações ocorridas no processo comunicacional, levando em consideração 

os interactantes e o contexto. Em outras palavras “[...] trata-se de uma teoria de descrição 

gramatical, uma construção teórico-descritiva coerente que fornece descrições plausíveis sobre 

o como e o porquê de a língua variar em função de e em relação com grupos de falantes e 

contextos de uso”. (GOUVEIA, 2009, p. 41). 

A abordagem apresentada pela LSF é centrada na função e não na forma, sendo assim, 

leva em consideração a maneira como a gramática é utilizada para produzir efeitos de sentido. 

De acordo com Santos (2008), a proposta de Halliday (1994) classifica-se como sistêmico-

funcional uma vez que concebe a língua enquanto uma rede de processos interligados, na qual 

os falantes fazem uso com a finalidade de produzir significados. Nesse sentido, a língua deixa 

de ser apreciada apenas pelo viés regulamentador e passa a ser analisada pela perspectiva sócio- 

semiótica. Em outros termos, abandona-se a visão de língua como sistema pautado em normas 

e passa-se a considerar a noção de língua enquanto sistema de significações. 

Na perspectiva da LSF, a língua é um sistema dotado de possibilidades. Por esta razão 

é que os falantes sempre dispõem de escolhas linguísticas. Há sempre alternativas e as opções 

feitas pelos faltantes, de acordo com os pressupostos de Santos (2008), não são eventuais. Ao 
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contrário, são sempre motivadas pelo contexto social e providas de intenções. Por esta razão é 

que tais escolhas despertam o interesse dos linguistas sistêmicos. 

 Em linhas gerais, ao propor os princípios da LSF, Halliday (1994) considera que só é 

possível organizar a língua a partir do uso, e mais, que o contexto social e cultural nunca deve 

ser desprezado já que é a partir dele que os falantes efetivam suas escolhas. Em sentido estrito, 

conforme o entendimento de Gouveia (2009), Halliday (1994) elege o uso como um traço 

marcante de caracterização de uma língua, à medida que rejeita descrições puramente 

estruturais. Sendo assim, sugere que se olhe concomitantemente em duas direções, isto é, para 

o sistema da língua e para as suas funções. A partir desses pressupostos, Halliday (1994) propõe 

uma divisão da linguagem em metafunções. A esse respeito, traremos algumas considerações 

na subseção seguinte.  

 

3.1.1 As metafunções de Halliday  
 

No entendimento da LSF, a evolução da linguagem se dá na proporção em que 

necessitamos dela. Segundo Santos (2008), esse desenvolvimento permite que os sujeitos 

interajam, produzam e troquem de significados, já que, conforme sua compreensão, não nos 

comunicamos tão somente com o intuito de permutar sentenças. Nessa perspectiva, Halliday 

(1994) propõe uma divisão multifuncional da linguagem. Divisão esta que, conforme Bárbara 

e Macêdo (2009, p. 91), sintetizam “os três tipos de significados que podem ser realizados e 

que decorrem dos contextos – social e cultural – em que a interação ocorre”.  

A proposta apresentada por Halliday (1994) aponta que a linguagem possui outras 

funções além da comunicativa. Através da linguagem representamos as nossas experiências de 

mundo, interagimos socialmente e ainda organizamos as nossas informações da maneira que 

desejamos. De acordo com Gouveia (2009, p. 43), para além do papel comunicacional, a 

linguagem também serve para:  

 

[...] expressarmos conteúdo, para darmos conta da nossa experiência do 
mundo, seja este o real, exterior ao sujeito, seja este o da nossa própria 
consciência, interno a nós próprios; [...] para estabelecermos e mantermos 
relações sociais uns com os outros, para desempenharmos papéis sociais, 
incluindo os comunicativos, como ouvinte e falante; e, por fim, a linguagem 
providencia-nos a possibilidade de estabelecermos relações entre partes de 
uma mesma instância de uso da fala, entre essas partes e a situação particular 
de uso da linguagem, tornando-as, entre outras possibilidades, 
situacionalmente relevantes. 
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 De acordo com Halliday (1994), os papéis desempenhados pela linguagem são 

representados através das metafunções ideacional, interpessoal e textual. Cada denominação 

dessa aponta para novas possibilidades no âmbito da linguagem, isto é, cada uma das 

metafunções apontam para uma aplicabilidade diferente, revelando que a função da linguagem 

ultrapassa a interlocução, mas conforme as ponderações hallidayanas, não devemos considerá-

las como dissociadas, já que elas agem mutuamente na estruturação do texto. 

Para Halliday (1994), há uma relação sistemática entre as três metafunções da 

linguagem e os elementos contextuais. Em linhas gerais, cada metafunção apresenta uma 

variante de contexto. É o que podemos observar no quadro a seguir:  

 
Quadro 1: Metafunções de Halliday e respectivas variáveis de contexto. 

METAFUNÇÕES VARIÁVEIS DE CONTEXTO 

Ideacional Campo 

Interpessoal Relações 

Textual Modo 

Fonte: Halliday (1994). 
 

Segundo Halliday (1994), a metafunção ideacional está associada ao campo do discurso, 

a interpessoal estabelece conexão com os participantes de uma interação e a textual está 

vinculada ao modo como a língua é organizada. Nesse sentido, cada uma das metafunções 

realizam-se com base nas circunstâncias, isto é, a partir de um contexto situacional. 

(BÁRBARA e MACÊDO, 2009).  

As metafunções possibilitam verificarmos, mediante descrição, o modo como as línguas 

naturais se instituem a partir de princípios funcionais. Destarte, tais metafunções “dão lugar a 

componentes gramaticais, sendo que tais componentes conjugam redes de sistemas de escolhas 

de caracterização semântica. Assim, temos um componente gramatical de valor ideacional, um 

outro de valor interpessoal e um outro, ainda, de valor textual”. (GOUVEIA, 2009, p. 44).  

Nessa perspectiva, se acatamos o pressuposto de que todo o texto decorre de um 

determinado contexto, e ainda, que foi através do uso que, ao longo dos anos, os sistemas se 

formaram, fica fácil compreendermos as convicções de Halliday (1994) quando considera que 

o desenvolvimento da linguagem se dá em decorrência das necessidades humanas, ou seja, 

torna-se compreensível que evoluímos linguisticamente porque precisamos.  

Isto posto, torna-se evidente para nós a importância da teoria da LSF para os estudos da 

linguagem. Mais que isso, compreendemos a quem ela serve e qual a sua proposta. Com base 
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nos pressupostos de Bárbara e Macêdo (2009), entendemos que se trata de uma teoria que 

viabiliza a descrição da língua e da linguagem. Consiste também em um dispositivo de análise 

de grande utilidade para os linguistas aplicados, bem como pode servir de mecanismo para 

qualquer analista social que tenha interesse em realizar uma análise linguística.  

A LSF nos permite enxergar peculiaridades que só são possíveis de observar através da 

linguagem em uso, e isso ocorre por se tratar de uma teoria estruturada para realizar análises de 

textos produzidos por participantes sociais. Sendo assim, entendemos que os fundamentos dessa 

teoria são substanciais para o desenvolvimento da nossa pesquisa, pois trataremos de um gênero 

produzido e disseminado pela sociedade. E para que a nossa análise ocorra de modo satisfatório, 

precisamos entender tal gênero, mais ainda, necessitamos perceber as intenções dos seus 

produtores. Dessa forma, teremos uma visão geral do que pensa a sociedade, pois segundo 

Bárbara e Macêdo (2009), uma das formas de entendermos os indivíduos, é analisando os textos 

produzidos por eles. Vejamos:  

 

Uma maneira de entender uma sociedade é analisar os textos por ela 
produzidos porque é pela linguagem que o indivíduo revela seus valores e suas 
representações. Não basta, no entanto, analisar, aleatoriamente, este ou aquele 
elemento que chame atenção. A LSF oferece um instrumento que permite 
investigá-la a partir da situação em que a linguagem é produzida e entendê-la 
a partir da função para a qual está sendo produzida tendo em vista quem a 
produz e para quem, quando, onde, e como a produz. (BÁRBARA e 
MACEDO, 2009, p. 95).  

 

Os aportes da LSF nos fornecem os mecanismos necessários para realizarmos análises 

minuciosas de textos em contexto. Por esta razão é que os princípios estabelecidos por Halliday 

(1994) servem de respaldo para o surgimento de outra teoria. Com base nas ideias estabelecidas 

pela LSF, Kress e van Leeuwen (1996; 2006) criam a Teoria Multimodal do Discurso, isto é, 

os pressupostos teóricos e metodológicos de Halliday (1994) serviram de inspiração para o 

surgimento da GDV. 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006) entendem que as imagens também são sistemas 

semióticos, que assim como os elementos verbais, os elementos visuais também devem ser 

considerados para efeitos de produção de sentido. Por esta razão, eles sugerem que devemos 

aprender a ler as imagens, da mesma forma que aprendemos a ler e a escrever. Os idealizadores 

da GDV, então, realizam uma analogia entre a gramática da língua e a gramática visual. Para 

eles, a língua produz significados por meio das estruturas linguísticas, enquanto que a 

comunicação imagética realiza significados por intermédio dos sistemas visuais. (NOVELINO, 

2006). 
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Assim, a GDV surge como um dispositivo norteador para a análise de elementos visuais. 

A exemplo de Halliday (1994), Kress e van Leeuwen (1996; 2006) estabelecem uma 

organização metafuncional. As metafunções, que na LFS foram classificadas como ideacional, 

interpessoal e textual, na GDV são nomeadas de significados representacional, interativo e 

composicional, respectivamente. A esse respeito, apresentaremos detalhes na subseção 

seguinte.  

 

3.2 A Gramática do Design Visual - GDV 
 

Em 1996, Kress e van Leeuwen, com base na LSF de Halliday (1994), elaboraram a 

GDV, e nela apresentaram uma proposta de análise visual basicamente funcionalista. Em 

oposição à tradição teórica, que se baseava tão somente em aspectos lexicais das imagens, a 

GDV propõe uma análise gramatical das imagens. A ideia dos autores era apresentar um método 

capaz de superar algumas das dificuldades provenientes da análise sistemática das estruturas 

visuais. Em linhas gerais, a proposta de Kress e van Leeuwen (1996; 2006) era romper com os 

antigos paradigmas que limitam as investigações visuais, indo além do sentido literal e figurado 

e/ou da simples representação de uma imagem. (ALMEIDA, 2014).  

A GDV manifesta-se no cenário linguístico com o intuito de descrever esteticamente as 

imagens. A imprescindibilidade do seu surgimento se justifica pela ausência de uma ferramenta 

capaz de auxiliar em investigações mais sistemáticas. Para Almeida (2014, p. 174), essa 

necessidade “advém da relativa falta de instrumentos empregados para ‘ler’ e interpretar as 

imagens no campo da Semiótica Visual”.   

Semelhante à LSF, de Halliday (1994), a GDV “entende que a compreensão e análise 

das escolhas léxico-gramaticais de um determinado texto está diretamente relacionada ao 

contexto cultural e ao contexto situacional em que esse texto está inserido”. (ALMEIDA, 2012, 

p. 306) e, dessa forma, busca apoio em vários elementos do contexto para discutir questões 

analíticas mais minuciosas. (ALMEIDA, 2012).  

Destarte, inspirados nas metafunções Ideacional, Interpessoal e Textual, propostas por 

Halliday (1994), Kress e van Leeuwen (1996; 2006), organizam três metafunções linguísticas: 

Representacional, Interacional e Composicional.  No quadro abaixo, Fernandes e Almeida 

(2008) nos fornece mais esclarecimentos a respeito da relação que foi estabelecida pelos autores 

da GDV.  
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Quadro 2: As metafunções. 

 

Halliday 

 

Kress e van Leeuwen 

 

 

 

IDEACIONAL 

 

 

REPRESENTACIONAL 

 
Responsável pelas estruturas 
que constroem visualmente a 
natureza dos eventos, objetos e 
participantes envolvidos, e as 
circunstâncias em que ocorrem. 
Indica, em outras palavras, o 
que nos está sendo mostrado, o 
que se supõe que 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 quem 
vê e o que é visto”. 
 

 

 

 

TEXTUAL 

 

 

 

COMPOSICIONAL 

 
Responsável pela estrutura e 
formato do texto, é realizada na 
função composicional na 
proposição para análise de 
imagens de Kress & van 
Leeuwen, e se refere aos 
significados obtidos através da 
“distribuição do valor da 
informação ou ênfase relativa 
entre os elementos da imagem”. 
 

Fonte: Adaptado de Fernandes e Almeida (2008). 

 

Quando Kress e van Leeuwen (1996; 2006) estabelecem uma relação entre a Gramática 

Sistêmico-Funcional e a GDV, a intenção dos autores é, na verdade, mostrar a similaridade que 

há entre a gramática da língua e uma gramática visual, “[...] o que não significa que as estruturas 

da língua e as estruturas visuais sejam iguais. A relação entre elas é ampla, no entanto, possuem 

estruturas diferentes”. (FERNANDES e ALMEIDA, 2008, p. 11).  

A GDV foi idealizada com a intenção de desmistificar a ideia, quase generalizada, de 

que as imagens são apenas elementos acessórios, que servem para entreter e que, por isso, são 
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desprovidas de significados ideológicos. Ao elaborar a GDV, Kress e van Leeuwen (1996; 

2006) partem da ideia de que as imagens, assim, como as palavras, são permeadas de 

significações.  

 

Em outras palavras, [...] assim como a linguagem verbal, a linguagem visual 
é dotada de uma sintaxe própria, na qual elementos se organizam em estruturas 
visuais para comunicar um todo coerente. Essas estruturas podem incluir 
pessoas, lugares ou objetos inanimados na forma de participantes 
representados, e podem estar organizadas em diferentes níveis de 
complexidade. (ALMEIDA, 2012, p. 306).  

 

 Dessa forma, assim como o código verbal, o código visual é dotado de sentidos e, por 

isso mesmo, é passível de múltiplas interpretações. De acordo com Fernandes e Almeida (2008, 

p. 10), uma das maiores contribuições da GDV consiste exatamente “[...] em oferecer um meio 

sistemático de análises de estruturas visuais via um conjunto de regras e normas formais”.  

Em síntese, a GDV sistematiza a leitura de imagens e orienta a produção de sentidos. 

Ao propor uma organização metafuncional, a intenção de Kress e van Leeuwen (1996; 2006) 

era mostrar que uma imagem pode ter muitas representações e, portanto, muitos significados. 

A figura a seguir mostra claramente o elo existente entre a GDV e a LSF, a relação dos 

significados construídos por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) com as metafunções de 

Halliday (1994), e ainda esclarece com quem cada metafunção se relaciona.  

 

Figura 2: A gramática visual. 

 

Fonte: Fernandes e Almeida (2008, p. 12). 
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De acordo com Fernandes e Almeida (2008), os significados da GDV não se relacionam 

com os mesmos elementos: o significado representacional descreve os participantes de uma 

ação; o interacional faz uma descrição das relações sócio interacionais constituídas pela 

imagem, o composicional realiza uma combinação dos elementos. A seguir, apresentaremos 

uma descrição mais detalhada de cada um deles.  

 

3.2.1 Significado Representacional  
 

Correspondente à metafunção ideacional, o significado (ou função) representacional 

adquire sentido por meio dos participantes representados, podendo estes ser pessoas, objetos ou 

lugares. Fundamentada em Kress e van Leeuwen (1996; 2006), Almeida (2012), diz que quando 

olhamos para os significados representacionais de uma imagem estamos, na verdade, buscando 

estruturas capazes de construir visualmente os participantes (atores) e as (in) ações (processos), 

assim como buscamos observar as circunstâncias de inserção desses elementos. De acordo com 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006), a função representacional se organiza em torno de uma 

estrutura narrativa ou conceitual. A primeira acontece mediante a presença de vetores, 

indicando ocorrência de ação e a segunda ocorre quando os participantes ali representados são 

exibidos em um plano secundário, demostrando subordinação a uma categoria mais elevada. 

Em outras palavras, “a primeira apresenta ações e eventos, enquanto a segunda representa 

participantes em termos de suas particularidades: de sua classe, estrutura ou significado”. 

(FERNANDES e ALMEIDA, 2008, p. 13). A seguir apresentaremos, de maneira mais 

detalhada, as características de cada uma dessas estruturas.  

 

 Estrutura Narrativa 

 

Para identificar esse tipo de estrutura é necessário observar se os participantes 

representados nas imagens estão desempenhando, ou não, algum tipo de ação. De acordo com 

Nascimento, Bezerra e Herbele (2011), há algumas características que permitem identificarmos 

uma representação narrativa. São elas: a presença de participantes, de vetores e ainda a 

incorporação de participantes em um pano de fundo, indicando circunstâncias de tempo e 

espaço. Segundo Kress e van Leeuwen (1996; 2006), o que vai categorizar uma estrutura visual 

como narrativa é a presença de uma ação, determinada por um vetor, que pode ser demarcado 

por algo que indique direção. Dependendo do tipo de vetor e da quantidade de pessoas 
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envolvidas na ação, é possível identificar alguns processos narrativos, tais como: de ação, de 

reação, processo verbal e processo mental.  

Os processos de ação: representam as ações nas imagens, podendo ser classificados em 

transacionais, não transacionais e, em algumas situações, em bidirecionais. No interior dos 

processos narrativos há, ainda, algumas subclassificações. De acordo com Almeida (2012), os 

participantes internos de uma imagem podem ser classificados em: ator/reator e 

meta/fenômeno; dizente e anunciado; ou de experenciador e fenômeno.   

O ator e a meta, interligados através de um vetor, relacionam-se com imagens que 

representam uma ação (ALMEIDA, 2012). Nesse sentido, quando a proposição narrativa visual 

apresenta só o ator e não apresenta nenhuma meta, tem-se um processo não transacional. Já 

quando apresenta dois participantes, um ator e uma meta, ocorre um processo transacional 

(FERNANDES e ALMEIDA, 2008). Em relação ao processo bidirecional, Kress e van 

Leeuwen (1996; 2006) dizem que ocorre quando, em determinadas estruturas transacionais, 

cada participante pode representar, na mesma imagem, os dois papéis, de ator e de meta, 

podendo estes ser classificados como interactantes.  

Os processos de reação: ocorrem quando um participante, disposto na imagem, busca 

interagir com algum elemento que também está contido na imagem, ou seja, acontece no 

instante em que uma ação executada por um participante toma como ponto de partida, o seu 

olhar em direção a alguém ou a alguma coisa. (FERNANDES e ALMEIDA, 2008). Semelhante 

aos processos de ação, os de reação também são classificados em transacionais e não 

transacionais.  

Para Fernandes e Almeida (2008, p. 15), as reações transacionais acontecem “quando é 

possível visualizar o alvo do olhar”, já as reações não transacionais ocorrem quando “o ator 

olha para alguém ou alguma coisa não claramente especificada na composição imagética”. 

(FERNANDES e ALMEIDA, 2008, p. 15). Nesse tipo de processo, o participante que olha é 

categorizado como reator e o objeto do seu olhar é denominado de fenômeno. (ALMEIDA, 

2012).  

Os processos verbais e mentais: podem ser representados visualmente por meio de 

balões de fala ou de pensamento. Conforme Fernandes e Almeida (2008), eles têm a função de 

conectar um participante animado - que no caso dos processos verbais será o dizente, e no caso 

dos processos mentais o experienciador - a um determinado conteúdo. Ainda de acordo com 

Almeida (2008), aquilo que se fala é denominado de enunciado, enquanto que aquilo que se 

pensa é nomeado de fenômeno.  
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 Estrutura Conceitual 

 

Em oposição ao que ocorre nas estruturas narrativas, nas quais os participantes são 

representados de maneira dinâmica, nas estruturas conceituais os participantes não realizam 

ações, portanto, não há vetores. “As representações conceituais descrevem quem é o 

participante representado em termos de classe, estrutura ou significação (FERNANDES e 

ALMEIDA, 2008, p. 16). A proposta apesentada por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) é que 

essas representações ocorram através de três processos:  classificacional, analítico e simbólico.  

O processo classificacional: nesse tipo de representação, os participantes apresentam-

se de forma conjunta, definidos por atributos comuns a todas as pessoas classificadas, onde 

estão organizados ou foram considerados como fazendo parte do mesmo grupo. (FERNANDES 

e ALMEIDA, 2008). De maneira harmônica, e no interior do mesmo espaço virtual, as pessoas, 

os lugares ou objetos são organizados mediante uma estrutura taxonômica hierárquica, onde o 

participante super-ordinado estabelece relação com outro participante subordinado. Quando a 

relação acontece de maneira implícita, a taxonomia da estrutura pode ser considerada como 

coberta (covert), mas quando se efetiva de forma explícita, pode ser denominada de evidente 

(overt.) (ALMEIDA, 2012). 

O processo analítico: é o processo no qual os participantes se relacionam através da 

relação do todo com a parte. Segundo Fernandes e Almeida (2008), o todo está relacionado ao 

portador, enquanto que as partes se relacionam com atributos possessivos. De acordo com 

Almeida (2012), as estruturas analíticas conceituais podem ser categorizadas como 

estruturadas - quando há descrição das suas partes - ou desestruturadas – quando a relação 

entre e parte e todo não está evidente.  

O processo simbólico: ocorre por meio da inserção de elementos extras na imagem. 

Nesse tipo de processo, “os participantes são representados em termos do que significam ou 

são”. (FERNANDES e ALMEIDA, 2008, p. 16) e sua identidade é constituída por meio de 

atributos tais como tamanho, cores, posicionamento, iluminação entres outros. (ALMEIDA, 

2012), podendo ser subdivido em dois: atributivo e sugestivo.  

No processo atributivo simbólico, o participante é evidenciado por sua disposição no 

interior da imagem, pelo seu tamanho exagerado, pelo tipo de iluminação, pelo foco e também 

pelo nível de detalhamento. (FERNANDES e ALMEIDA, 2008). No que diz respeito ao 

processo simbólico sugestivo, Fernandes e Almeida (2008) dizem haver apenas um 

participante, denominado de portador (carrier), ficando o significado simbólico por conta da 

mistura de cores, da delicadeza do foco ou da intensidade na iluminação. Em muitos casos, o 
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participante é exposto de modo sombreado ou através de algum contorno. Isto posto, a 

identidade ou significado é apresentado como algo peculiar ao portador. 

 De forma resumida, os principais sistemas dos Significados Representacionais poderiam 

ser representados da seguinte forma:  

 

Figura 3: Significados Representacionais. 

 

 
Fonte: Cardoso (2008, p. 67). 

 

A figura acima apresenta as segmentações pertencentes ao Significado 

Representacional, mostrando-nos de que forma os participantes podem ser representados em 

uma imagem.  

 

3.2.2 Significado Interativo 
 

Este significado estar alicerçado na relação entre imagem e público alvo. Com base nos 

pressupostos de Kress e van Leeuwen (1996; 2000), Fernandes e Almeida (2008, p. 18) dizem 

que esse tipo de significado ou função “[...] estabelece estratégias de aproximação ou 

afastamento do produtor do texto em relação ao seu leitor (um participante que é exterior a 

imagem), buscando estabelecer um elo, imaginário, entre ambos”.  

Conforme Kress e van Leeuwen (1996; 2006), o significado interativo ou função de 

interação investiga os elementos nas imagens a partir do ponto de vista leitor/observador. Nesse 

sentido, Almeida (2012, p. 309) apresenta as seguintes indagações:  
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Os participantes internos interagem diretamente com o leitor através do olhar 
ou apenas se ‘oferecem’ como objetos de contemplação? O participante é 
representado em plano aberto, médio ou fechado? São retratados em ângulo 
frontal, oblíquo ou vertical? O que tais escolhas sugerem? E a distância, ela 
favorece uma relação de proximidade ou de afastamento entre os participantes 
representados e os interativos? 
 

  Com vista a responder cada pergunta formulada, Kress e Van Leeuwen (1996; 2006) 

apontam quatro recursos utilizados no processo: o contato, a distância social, a perspectiva e 

a modalidade, a seguir veremos como os autores organizam cada um deles.  

O contato: é o mecanismo utilizado para observar a interação visual entre os 

participantes representados na imagem e o leitor/observador. De acordo com Almeida (2008, 

p. 18), esse tipo de recurso será determinado através do vetor que pode ou não se constituir 

entre as linhas dos olhos do participante representado e do participante interativo. Para 

Nascimento, Bezerra e Herbele (2011), através do contato é possível observar o tipo de relação 

que se estabelece entre o participante representado e o leitor, ou seja, se ela é pessoal ou 

impessoal. 

Conforme os autores da GDV, há uma importante diferença entre as imagens quando o 

participante representado direciona o seu olhar para os olhos do leitor. Quando o olhar do 

participante representado reivindica a interação do sujeito observador, tem-se uma demanda. 

Já nos casos em que o participante representado se apresenta de modo a ser contemplado e ou 

analisado, efetua-se uma oferta.  

Constitui-se uma associação ilusória entre participantes representados e observadores, 

de modo que a identificação do tipo de relação pode ser realizada através de expressões da face 

e também por meio de gestos. Se o participante é apresentado de modo sorridente, a intenção 

dele é estabelecer uma relação de afinidade com o seu observador. Se o seu olhar denota 

sedução, ele está querendo que o leitor o deseje. No que diz respeito aos gestos, se o participante 

estiver com o dedo indicador apontado para o expectador, pode sugerir um pedido de atenção 

ou uma ordem. (FERNANDES e ALMEIDA, 2008).  

Segundo Fernandes e Almeida (2008), quando o participante não direciona o olhar para 

o observador, ele deixa de ser sujeito da imagem e passa a ser objeto. Dessa forma, não existirá 

demanda, mas apenas oferta, não havendo nenhuma relação entre o participante da imagem e a 

pessoa que o observa.  

 A distância social: é a categoria que trata do distanciamento ou da aproximação do 

participante representado em relação ao seu observador. De acordo com Fernandes e Almeida 

(2008), a interação entre o participante da imagem e o observador possibilita uma relação 
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imaginária de maior ou menor distância social. Nesse sentido, a aproximação indicará um maior 

grau de intimidade, enquanto o distanciamento revelará um grau menor.  

 Kress e van Leeuwen (1996; 2006), fazem uso, basicamente, de três planos de 

enquadramento, que segundo Fernandes e Almeida (2008), são semelhantes aos planos 

utilizados no cinema, para a formatação de sua linguagem, são eles:  o plano fechado (close 

shot), o plano médio (mediu shot) e o plano aberto (long shot).  

O plano fechado (close shot) evidencia a parte superior (cabeça e ombro) do 

participante representado, o plano médio (mediu shot) mostra o representante até a cintura (ou 

até o joelho) já o plano aberto (long shot) apresenta o representante de forma mais ampla 

(retrata todo o corpo). O primeiro enquadramento denota familiaridade entre o participante e o 

observador, o segundo indica relação social e o terceiro representa distanciamento. Nas palavras 

de Fernandes e Almeida (2008, p. 20), “O enquadramento mais próximo, em plano fechado, 

representa os participantes mais próximos e permite visualização de emoções, e à medida que 

vai ampliando, torna-se mais distante, mais estranho.  

A perspectiva: é a categoria que corresponde ao ângulo ou ponto de vista, em que os 

participantes representados são retratados. Segundo Nascimento, Bezerra e Herbele (2011), a 

disposição do corpo do participante representado em referência ao observador pode idealizar 

um maior ou menor grau de envolvimento ou distanciamento. De acordo com Kress e van 

Leeuwen (1996; 2006), a perspectiva se realiza através de três ângulos básicos: ângulo frontal, 

ângulo oblíquo e ângulo vertical.  

O ângulo frontal dispõe o participante de frente para o leitor/observador, o que sugere 

um envolvimento mútuo. De acordo com Almeida (2012), nesse tipo de ângulo, o participante 

convida o seu leitor a fazer parte daquele universo reproduzido na imagem.  

O ângulo oblíquo apresenta o participante de perfil, provocando assim uma impressão 

de dispersão/alheamento entre participante representado e leitor, o que, segundo Kress e van 

Leeuwen (1996; 2000), deixa subtendido que aquilo que não estamos vendo, não faz parte do 

nosso mundo. (FERNADES e ALMEIDA, 2008).  

O ângulo vertical apresenta variações de níveis (alto, baixo, ou de nível ocular), e de 

acordo com Almeida (2012), apontam para diferentes relações de poder. Conforme ponderam 

os idealizadores da GDV, quando o participante representado é mostrado em ângulo alto (de 

cima para baixo) o poder maior ficará por conta do observador, quando a captura da imagem é 

realizada em ângulo baixo (de baixo para cima) quem detém o poder é o participante 

representado, já quando a imagem é posicionada no nível ocular do observador, tem-se uma 



51 
 

relação de poder igualitária, ou seja, as duas partes, (participante representado e leitor) 

apresentam um nível equiparado de poder. 

 O quarto e último recurso, apresentado dentro do significado interativo, consiste na 

modalidade. O termo modalidade remete a uma diversidade de mecanismos necessários para 

tornar uma imagem mais ou menos real. De acordo com Almeida (2012, p. 311), “quando 

falamos em modalidade, nos referimos aos diferentes critérios de valor que baseiam uma 

representação visual. Ela pode ser, por exemplo, naturalista ou sensorial”.  

Nesse sentido, uma imagem naturalista seria aquela que mais se aproxima da realidade, 

apresentando, portanto, uma modalidade alta. Com base em Kress e Van Leeuwen (1996; 

2006), Almeida (2012) diz que alguns mecanismos contribuem para que uma imagem possa ser 

representada da forma mais real possível, como por exemplo: 

 
[...] uma alta saturação de cores, ao invés de preto e branco; o uso de cores 
diversificadas, no lugar de monocromáticas; e cores moduladas. A 
contextualização da imagem, ou seja, seu plano de fundo também aumenta o 
valor de modalidade de uma imagem, ao passo que sua ausência a diminui. 
(ALMEIDA, 2012, p. 311). 
 

 Quando a imagem retratada se distancia demais da realidade, ela apresenta baixa 

modalidade e, por isso, é considerada como sensorial. Segundo Almeida (2012, p. 31), a 

modalidade de uma imagem pode ser diminuída quando ela “é retratada de forma a produzir 

algum tipo de impacto sensorial, ou um efeito mais-que-real, evocando sentimentos subjetivos 

no leitor/observador”, ou seja, a baixa modalidade de uma imagem pode se dá por economia ou 

por exagero no uso dos mecanismos citados por Kress e van Leeuwen (1996; 2006).  

 A modalidade na imagem também pode ser classificada como científica e abstrata. 

Segundo Almeida (2012), essas duas modalidades revelam que outros códigos semióticos, 

como gráficos e diagramas, também podem se relacionar, de modo análogo, com o objeto a que 

se refere. A citada autora também chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, do ponto 

de vista científico, uma linha técnica poder se aproximar muito mais do real do que 

determinadas fotografias. 

Em síntese, os significados interativos podem ser esquematizados da seguinte forma:  

 

Figura 4: Significados Interativos. 
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Fonte: Cardoso (2008, p. 67). 

 

 O esquema elaborado apresenta as categorias e subcategorias pertencentes ao 

Significado Interativo e nos ajudar a compreender a relação entre participantes representados 

em uma imagem e espectadores. 

 

3.2.3 Significado Composicional 
 

Investiga como os elementos, verbais e não verbais, estão dispostos em uma imagem. 

De acordo com Fernandes e Almeida (2008, p. 23), o significado ou função composicional tem 

o papel de “organizar/combinar os elementos visuais de uma imagem, ou seja, integrar os 

elementos representacionais e interativos em uma composição para que ela faça sentido”.  

 Os sentidos expressos pelos elementos verbais e não verbais são evidenciados por meio 

de três sistemas inter-relacionados: o valor da informação (informacion value) que indica que 

o espaço ocupado pelo participante e o observador é dotado de informação; a saliência 

(salience) que considera que a função dos elementos é atrair a atenção do observador em níveis 

diferentes, tais como: plano de fundo, dimensão, diferenças de tons e de cores, entre outros; e 

a estruturação (framing) que diz respeito à presença ou ausência de enquadramento, 

expressando conexão ou desconexão dos elementos dispostos na imagem. (FERNANDES e 

ALMEIDA, 2008). A seguir apresentaremos mais detalhes acerca de cada um desses sistemas. 
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 O valor da informação, de acordo com Kress e van Leeuwen (1996; 2006), diz respeito 

à forma como os elementos estão dispostos no interior de uma composição visual, podendo 

sofrer variações entre as três dicotomias de uma zona pictórica: esquerda/direita; topo/base; 

centro/margem.  

 No entendimento dos autores da GDV, as três zonas apresentam valores diferentes de 

informações. O elemento posicionado no lado direito da imagem é denominado como novo, 

enquanto que o elemento disposto no lado esquerdo é apresentado como dado.  De acordo com 

Almeida (2012), é considerado como novo tudo aquilo que ainda não é do conhecimento do 

leitor, e como dado, aquilo que já lhe é familiar.  

 Quanto ao posicionamento do elemento na margem superior e inferior (topo/base) da 

imagem, Kress e van Leeuwen (1996; 2006) dizem que, estará no topo a informação 

considerada como ideal, isto é, aquilo que é prometido ao observador, enquanto que na base 

estará aquilo que é apresentado como real, ou seja, a informação verdadeira. A diagramação 

localizada entre a dicotomia centro/margem aponta, respectivamente, para o elemento 

nucléico e o subordinado. Sendo assim, estará no centro o elemento mais relevante, e na 

margem o menos importante.  

 A saliência diz respeito ao destaque dado a certos elementos no interior de uma imagem, 

podendo ser marcada pelo tamanho, pela posição em primeiro ou em segundo plano e ainda 

através das cores. (ALMEIDA, 2012). De acordo com Nascimento, Bezerra e Herbele (2011), 

as variações de tamanho de um elemento na mesma imagem é, na verdade, uma estratégia para 

mostrar o valor de um em relação ao outro. O mesmo ocorre com o posicionamento dos 

elementos, que segundo os autores citados, também são organizados de forma a enfatizar o 

elemento que está em primeiro plano. Em relação à coordenação das cores, também se trata de 

uma estratégia utilizada para destacar, padronizar ou diferenciar determinados itens de uma 

composição pictórica. 

 A estruturação, o último sistema citado por Kress e van Leeuwen (1996; 2006), no 

interior dos estudos sobre o significado composicional, diz respeito à presença ou ausência de 

elementos conectados. Segundo Almeida (2012, p. 313), “esse recurso visual se refere às linhas 

divisórias que servem para conectar ou desconectar os seus elementos internos de uma 

imagem”. Quando há conexão dos elementos, isto é, quando os elementos de uma imagem se 

interligam em um fluxo contínuo, por meio de cores, de vetores, evocando um sentido de 

coletividade, tem-se uma estruturação fraca. Porém, quando os elementos de uma imagem se 

diferenciam, quando são marcados por contrastes de tons, cores e formas e demonstram 

individualidade, denomina-se de estruturação forte.  
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Resumidamente os Significados Composicionais poderiam ser representados assim: 

 

Figura 5: Significados Composicionais. 
 

 

 
Fonte: Cardoso (2008, p. 70). 

 

A representação gráfica do Significado Composicional mostra a sua categorização 

facilitando o nosso entendimento em relação a estruturação de um texto.  

Em linhas gerais, todas os significados idealizados por Kress e van Leeuwen (1996; 

2006) são relevantes para a análise de imagens. No entanto, em nossa pesquisa iremos 

considerar apenas o Significado Interativo. Os outros significados não serão considerados para 

efeito de análise. Estarão em nosso trabalho apenas com vistas a esclarecer o que cada um deles 

fundamentam. No subtópico a seguir apresentamos alguns mecanismos e categorias relevantes 

para o estudo de imagens dinâmicas.  

 

3.3 Mecanismos e categorias para análise de imagens em movimento 
 

 A sociedade atual vive rodeada por imagens, sejam elas estáticas ou dinâmicas. O uso 

da linguagem visual está cada vez mais evidente. Tornou-se corriqueiro usar imagens para 

comunicar algo que se deseja dizer. Mas, em meio a esse fato, levantamos o seguinte 

questionamento:  Se a linguagem visual é capaz de transmitir aquilo que tencionamos externar, 

por que insistimos em recorrer a outras semioses quando queremos analisar algum elemento 

imagético? Perguntando de outra maneira, por que não nos damos por satisfeitos em analisar a 
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imagem através dela mesma? Nesta seção, apresentaremos algumas técnicas que visam mostrar 

que elementos visuais são passíveis de análise sem que para isso seja necessário investirmos 

em outros artefatos linguísticos. Para isso, tomamos como base as concepções apresentadas por 

Manovich (2010, 2011 e 2013) as considerações apontadas por Zepel (2011) e ainda as 

contribuições de Almeida (2018). 

 Os conceitos que tornamos reais através de imagens visíveis deveriam ser munidos de 

sentidos e apresentados de maneira independente por duas razões: para que não houvesse 

necessidade de invocarmos outros elementos que auxiliassem no entendimento daquilo que está 

diante dos nossos olhos e para que não corrêssemos o risco de reduzir o valor daquilo que 

vemos. Para Manovich (2010), os objetos midiáticos não deveriam ser substituídos por outros, 

mas sim deveriam ser vistos de modo direto, sem redução de visualização. “[...] ‘visualização 

sem redução’ refere-se a esta preservação de um conjunto muito maior de propriedades visuais 

de dados de um objeto quando criamos visualizações diretamente a partir deles”21. 

(MANOVICH, 2011, p. 13). 

Deveríamos olhar para um texto e analisá-lo à luz dos elementos que o compõem. 

Deveríamos observar uma imagem e considerar que nela há tudo que necessitamos para analisá-

la. O mesmo dizemos de um vídeo. Teríamos de olhar para ele e enxergarmos elementos 

suficientes para a realização de uma análise, mas ao invés disso, restringimos o seu potencial. 

Reduzimos o valor de um determinado elemento multimodal a partir do momento que buscamos 

em outro(s) suporte(s) algo que lhe complete o sentido. É como se cada um deles, de maneira 

isolada, não fosse capaz de transmitir informações suficientes. 

Na tentativa de evitar o reducionismo das visualizações, Manovich (2013) apresenta 

uma técnica de análise designada por Cultural Analytics, que consiste em um conjunto de 

técnicas que integram processamento digital e procedimentos de visualização de mídia. Zepel 

(2011) aponta que o método idealizado por Manovich (2013) pode funcionar como modelo para 

realização de análises que envolvem produtos culturais de forma geral. Conforme Manovich 

(2011), a articulação entre análises digitais e técnicas de visualização é bastante significativa, 

pois através dela alguns problemas de pesquisas podem ser enfrentados, como por exemplo, a 

dificuldade que alguns pesquisadores têm em usar o código verbal para retratar todas as 

minúcias contidas em um elemento visual, tais como cor, luminosidade, nitidez, textura etc.  

                                                 
 
21 Tradução de: “[...] ‘Full-size preview' refers to this preservation of a much larger set of visual properties of an 
object's data when we create views directly from them” (MANOVICH, 2011, p. 13). 
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Dessa forma, o que Manovich (2013) apresenta é uma proposta de descrever imagem 

com imagem. Em outras palavras, ele propõe que a imagem seja representada por ela mesma. 

De acordo com Zepel (2011), as técnicas apresentadas por Manovich (2013) podem ser 

organizadas em dois domínios: o primeiro diz respeito ao modo de visualização direta e o 

segundo é relativo ao processamento digital da imagem.  

Segundo Zepel (2011), a visualização direta de um grupo de dados não necessita de 

processamento computacional, todavia, ela precisa ser rotulada. De acordo com Almeida (2018, 

p. 129), “essa técnica baseia-se na criação de metadados (tagueamentos) ou na reorganização 

de imagens em um layout particular”. Trata-se de um método com princípios facilitadores, uma 

vez que ele possibilita a compreensão das informações. Zepel (2011) afirma que no domínio 

direto de visualização é possível transformarmos um vídeo em montagens visuais e, dessa 

forma, dar visibilidade aquilo que parecia estar oculto inicialmente.  

No que concerne a pesquisas com vídeos (como é o nosso caso), Zepel (2011) aponta 

três mecanismos de visualização direta: “visualização em montagem, imagem sintetizada e 

visualização em fatias” (ZEPEL, 2011, p. 6).  

Na visualização em montagem (primeiro mecanismo de visualização direta), as imagens 

fixas (ou frames) são dispostas em um quadro com o formato retangular, de modo contínuo, 

isto é, em conformidade com a sequência original do vídeo. Vejamos a seguir uma figura que 

ilustra esse tipo de visualização: 

 

Figura 6: Visualização em Montagem. 

 

Fonte: Zepel (2011, p. 7).  

 

Nesta figura, cada um dos quadros diz respeito a um frame do vídeo. Na lateral esquerda 

há 20 frames, enquanto que a direita existe 17. A união de várias imagens em uma só é bastante 

vantajosa, pois de acordo com Zepel (2011) permite ao espectador visualizar, através da mesma 

figura, todo o conteúdo de um vídeo, mas há ressalvas. Esse tipo de tratamento é indicado em 

casos de se analisar, concomitantemente, vários vídeos, com intenção de compará-los. Sendo 
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assim, tal técnica se distancia das nossas intenções, uma vez que nosso corpus é constituído por 

apenas um vídeo.  

Manovich (2013) também apresenta um modelo de visualização em montagem. Depois 

de reestruturar, em uma única imagem, os frames que constituem o filme The Eleventh Year, 

Manovivh (2013) percebeu que entre todas as cenas havia correspondência. A montagem feita 

com imagens apenas em closes (mais próxima do espectador) mostrou que grande parte das 

personagens representados, direcionam o olhar para cima. É o que mostra a figura a seguir: 

 

Figura 7: Visualização em Montagem. 

 

Fonte: Manovich (2013, p. 17). 

 

De acordo com Manovich (2013), geralmente quando, em um grupo de frames, alguns 

participantes representados direcionam o olhar para o mesmo sentido, isso implica dizer que 

tais imagens fazem parte da mesma sequência.  

 O segundo mecanismo de visualização direta diz respeito a composição de imagem 

sintetizada. Vejamos:  

 

Figura 8: Visualização Sintetizada. 

 
Fonte: Zepel (2011, p. 7). 
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Para Zepel (2011), essa técnica consiste na sobreposição de frames com o intuito de 

condensar a imagem. Se depois da sintetização dos frames for possível diferenciar, com clareza, 

os elementos da imagem, isso sugere uma permanência nos artefatos que compõem o vídeo. Se 

o contrário acontecer, ou seja, se os elementos pertencentes ao vídeo não forem visivelmente 

identificados, isso pode indicar que os elementos constituintes da mídia sofreram alteração ou 

foram deslocados do seu lugar de origem. (ZEPEL, 2011).  

A técnica de visualização sintetizada também foi empregada por Manovich (2013) 

durante a análise do filme The Eleventh Year, como mostra a imagem abaixo22:  

 

Figura 9: Visualização Sintetizada. 

 

Fonte: Manovich (2013) –  

Disponível em: <http://goo.gl/BG2SRN>. Acesso em: 23 abr. 2019. 

 

Segundo Manovich (2013), através da síntese da imagem é possível observar pequenas 

sutilezas, como por exemplo, a mudança de tons entre as margens superiores e inferiores. No 

filme The Eleventh Year, Manovich (2013) observa que, em um número considerável de cenas, 

a parte de cima da imagem apresenta-se mais clara do que a parte de baixo.  

O terceiro mecanismo para visualização de imagens em movimento corresponde à 

visualização em fatias que, de acordo com Almeida (2018), ocorre quando uma sequência é 

editada em cortes equivalentes, isto é, com o mesmo tamanho e a mesma largura. Manovich 

(2009) apresenta uma ilustração que corresponde a esse tipo de visualização23: 

 

                                                 
 
22 A imagem “9” pertence a Manovich, o acesso a ela pode acontecer diretamente através do já citado link: 
http://goo.gl/BG2SRN, ou por meio de uma consulta a página do autor, disponível em: https://bit.ly/35VPgbR. 
Um clique na opção “Flickr”, outro em “Álbuns” e outro mais específico no Álbum “Vertov films comparisosn” 
levará o leitor a imagem mencionada.  
23 A imagem “10” pertence a Manovich, o acesso a ela pode acontecer diretamente através do link: 
http://goo.gl/oKfJxa, ou por meio de uma consulta a página do autor, disponível em: https://bit.ly/35VPgbR. Um 
clique na opção “Flickr”, outro em “Álbuns” e outros mais específico nos Álbuns “Time magazine metadata 
visualizations”, “TIME covers visualizationes” e “NERSC visualizationes” levará o leitor a imagem mencionada. 
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Figura 10: Visualização em Fatias. 

 
Fonte: Manovich (2009). Disponível em: <http://goo.gl/oKfJxa>. Acesso em: 24 abr. 2019.  

 

A figura apresentada por Manovich (2009) é produto de uma análise que envolveu 4535 

capas da revista Time, publicadas entre os anos 1923 a 2009. A imagem representa um exemplo 

de visualização em fatias produzida a partir de cortes em linhas retas, isto é, no sentido vertical.  

A montagem feita a partir da técnica de visualização em fatias permitiu que alguns 

detalhes relevantes tenham sido observados, tais como as alterações ocorridas no layout das 

capas analisadas no decorrer de todos esses anos.   

Esclarecidos os mecanismos de visualização direta, vamos agora em direção de elucidar 

como acontece o processamento digital das imagens. Explicamos que esse modo de 

visualização não fará parte da nossa análise, mas como ele é apontado por Zepel (2011) como 

sendo uma das técnicas de análises apresentadas por Manovich (2013), traremos aqui um 

exemplo. Para as situações que envolvem mídias dinâmicas, Zepel (2011) apresenta a análise 

de mudanças de padrão. De acordo com Almeida (2018), tais modificações estão relacionadas 

a alterações de plano, movimentos de câmeras entre outras técnicas.  

Zepel (2011) nos diz que, através da análise de imagens digitais e softwares básicos, é 

possível termos acesso a detalhes elementares de uma determinada mídia, como por exemplo, 

medirmos as dissemelhanças entre os pixels de frames subsequentes. Conforme Zepel (2011), 

a alternância existente é descrita por uma função que indicará quantos pixels sofreram 

modificações de um frame para outro, isto posto, tal mensuração originará uma linha do tipo 

sismográfica. Dessa forma é possível demostrar o que muda e o que permanece inalterado em 

uma mídia audiovisual.  

A figura adiante demostra com clareza a proposta de Zepel (2011). Nela é possível 

observarmos momentos de elevações das linhas sismográficas, o que indica que os frames 

analisados apresentaram variações. Para Zepel (2011), tais alterações podem estar relacionadas 

a um corte de câmera ou movimento desta, ou até mesmo pode corresponder ao deslocamento 

de um personagem, animações entre outras mudanças. Vejamos: 
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Figura 11: Visualização – Processamento digital  

O "ritmo visual" na campanha para presidência de Obama em 2008. 

 
Fonte: Zepel (2011, p. 11). 

 

Outros exemplos de visualização por processamento digital poderiam ser citados, mas 

como esse modo de visualização não constituirá a nossa análise, encerramos aqui a nossa 

discussão. Sabemos que o que foi explanado nessa seção não dá conta de sanar todas as 

dificuldades advindas da visualização de imagens em movimentos, mas acreditamos que ela 

servirá para mostrar que uma análise visual pode acontecer de modo direto, sem redução. 

Adiante, mas no interior dessa subseção, apresentaremos algumas categorias que também 

auxiliarão na análise de imagens dinâmicas.   

No tópico 3.2, localizado neste capítulo, discorremos sobre a GDV; em nossa discussão 

apresentamos as categorias apontadas por Kress e van Leeuwen (1996) para análise de imagens, 

nas qual uma dela (s) embasará a nossa pesquisa, no entanto, como a perspectiva da citada 

gramática enfoca o trabalho com imagens estáticas, buscamos reforços em pesquisas que nos 

apontassem categorias para análise de gêneros dinâmicos, já que o nosso objeto de estudo é um 

vídeo. No campo da Análise de Discurso Multimodal, os estudos realizados por Iedema (2001), 

O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006) são apontados como destaque.  

De acordo com Hendges e Nascimento (2016), as pesquisas realizadas por Iedema 

(2001), O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006) recontextualizam as categorias descritas 

pela GDV na intenção de esclarecer de que maneira a combinação de diversas semioses auxilia 

na produção de diferentes significados. A proposta idealizada por Kress e van Leeuwen (1996; 

2006) aponta mecanismos para análise de estruturas visuais. Em outras palavras, a GDV 

apresenta os subsídios necessários para a descrição de imagens. Assim sendo, a partir dos 

princípios da GDV, podemos observar a forma como os elementos constituintes de uma imagem 

estão dispostos, e consequentemente, entender se tais elementos compõem uma estrutura visual 

mais ou menos complexa. Entretanto, de acordo com os pressupostos de Hendges e Nascimento 
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(2016), não é muito difícil delimitar uma unidade semântica a partir de uma imagem estática, 

tendo em vista que se trata de algo que está arranjado de modo permanente, sem alterações no 

espaço e no tempo. Já a imagem dinâmica apresenta menos estabilidade e segue uma lógica 

temporal.  

Pelas razões expostas é que consideramos necessário recorremos a outras categorias, 

além das propostas por Kress e van Leeuwen (1996; 2006). Queremos esclarescer que em 

nenhum momento da nossa pesquisa temos a intenção de sobrepor uma categoria em detrimento 

a outras. O nosso propósito, na verdade, é mostrar que quando se trata de análise de imagens 

em movimentos, as propostas apontadas na GDV e aquelas citadas por Iedema (2001), 

O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006) se complementam.  

Antes de iniciarmos as discussões em torno das categorias propostas por Iedema (2001), 

O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006), frisamos que cada um desses autores apresentam 

as suas perspectivas em conformidade com os seus objetos de estudos, isto é, o foco de suas 

análises, o que implica dizer que cada um deles apresenta um ponto de vista diferente em relação 

à análise de estruturas visuais em movimento.  

De acordo com Hendges e Nascimento (2016), o conceito de “imagens em movimento” 

não foi desenvolvido por Iedema (2001), O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006), o que 

certamente indica que os citados autores tinham as mesmas intenções, isto é, mostrar que as 

categorias apontadas por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) podem ser expandidas para a 

análise de textos dinâmicos.  

Para explicar os métodos utilizados, Iedema (2001), O’Halloran (2004) e Baldry e 

Thibault (2006) partem do princípio da constituência apresentado por Halliday (2004) que diz 

respeito à relação que se efetiva entre as partes e o todo de um texto. Trata-se de uma 

organização hierárquica em que as unidades menores compõem as unidades maiores. Um 

exemplo claro dessa organização pode ser visto através do uso da linguagem verbal escrita, 

como demonstram Hendges e Nascimento (2016):  

 

Figura 12: Constituência na linguagem verbal escrita. 

 
Fonte: Hendges e Nascimento (2016, p. 30). 
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Mas, de acordo com Hendges e Nascimento (2016), o princípio da constituência foi 

apenas pressuposto por Iedema (2001), O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006), ou seja, 

eles apresentam apenas percepções implícitas. As propostas que apresentam mais detalhes 

sobre análise em movimento são as que foram realizadas por Iedema (2001) e por O’Halloran 

(2004). A tabela elaborada por Hendges e Nascimento (2016) mostra, de modo articulado, um 

mapeamento das categorias apresentadas por Iedema (2001), O’Halloran (2004) e Baldry e 

Thibault (2006).  

 

Tabela 1: Articulação entre três propostas para análise de imagens em movimento. 
 

 Iedema (2001) 
 

O’Halloran (2004) 
 

Baldry e Thibault 
(2006) 

Recurso semiótico - - Linguagem 
 

 
 
 

Plano comunicativo do 
Gênero 

 

- 
 

Tipo de Filme - 

- 
 

Formato do Filme - 

Gênero 
 

Gênero - 

Estágio 
 

Enredo fílmico - 

 
 
 

Plano comunicativo da 
lexicogramática 

 

Sequência 
 

Sequência - 

Cena 
 

Cena - 

Tomada 
 

Mis-en-scène Tomada 

Quadro 
 

Quadro Quadro Visual Imagem 
fixa 

Fonte: Adaptado de Hendges e Nascimento (2016). 

 

Das categorias descritas na tabela, consideraremos para efeitos de análise apenas 

aquelas pertencentes ao Plano comunicativo da lexicogramática24, que envolve as seguintes 

unidades: Quadro, Tomada ou Mise-en-scène, Cena e Sequência. A seguir, apresentaremos a 

caracterização de cada uma delas.  

O Quadro diz respeito a “menor unidade para análise de imagens em movimento”. 

(HENDGES e NASCIMENTO 2016, p. 32). De acordo com Iedema (2001), consiste em uma 

                                                 
 
24 O lexicogramática consiste em um recurso utilizado para descrever formalmente as línguas, mas em nossa 
pesquisa, assim como ocorreu no trabalho desenvolvido por Hendges e Nascimento (2016), tal definição se 
estenderá a análise de estruturas visuais dinâmicas. 
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imagem estática que representa o conteúdo de uma tomada. Trata-se de uma unidade 

delimitada, que restringe a análise e compromete os resultados.  

Conforme O’Halloran (2014), o Quadro pode eliminar os significados empreendidos 

pela dinamicidade da imagem, como também pode suprimir os sentidos constituídos por 

elementos sonoros. Baldry e Thibault (2006) consideram-no como uma imagem fixa (still) 

capaz de reproduzir uma composição visual.  

Contudo, mesmo se tratando de uma unidade mínima para análise de estruturas visuais 

dinâmicas, é possível analisá-la sob a perspectiva das Funções da Linguagem propostas por 

Halliday (1994). Conforme Hendges e Nascimento (2016), é possível olharmos para o Quadro 

e empreendermos visualmente os três significados delineados por Halliday (1994): ideacional, 

interpessoal e textual. Da mesma maneira, também poderíamos olhar para um Quadro e 

realizarmos uma análise de acordo com a proposta apresentada por Kress e van Leeuwen (1996; 

2006). Mas, segundo Hendges e Nascimento (2016), as respectivas literaturas são vagas.  

Conforme os pressupostos teóricos e metodológicos estabelecidos por Kress e van 

Leeuwen (1996, 2006), os participantes representados nas imagens são enunciados a partir da 

forma como estão dispostos. Já os processos que estes desenvolvem são expressos por vetores 

e pelo contexto. No tocante à categoria interativa (categoria esta que será o foco da nossa 

pesquisa), os autores da GDV apresentam as seguintes considerações: a interação entre o 

participante evidenciado na imagem e a pessoa que o observa se dá a partir do contato visual. 

A distância social é mensurada a partir da aproximação ou do distanciamento existente entre o 

participante retratado e o seu espectador. A perspectiva relaciona-se com ângulo em que o 

participante é retratado, e a modalidade diz respeito a todos os meios utilizados para tornar uma 

imagem mais ou menos realista. (KRES e VAN LEEUWEN, 1996). 

Os elementos descritos por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) como pertencentes à 

categoria interativa podem todos ser reconhecidos em um Quadro. Mesmo que não 

identifiquemos em uma única imagem fixa, estamos certos que poderão ser localizados em 

outras. Contudo, há ressalvas. De acordo com Hendges e Nascimento (2016), as Funções da 

Linguagem de Halliday (1994), bem como as categorias propostas pela GDV, podem não ser 

suficientes quando se trata de análise de imagens em movimento. “A literatura revisada é vaga 

no que tange aos critérios para identificar o que é um Quadro representativo e quantos Quadros 

são necessários para se garantir a representatividade em caso de Tomadas extensas”. 

(HENDGES e NASCIMENTO, 2016, p. 33). 

Por mais que as propostas de Halliday (1994) e de Kress e van Leeuwen (1996; 2006) 

sejam extremamente relevantes, elas não dão conta de identificar a expressividade de um 
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Quadro, como também não fornecem critérios que apontem a quantidade necessária de Quadros 

para representar um contínuo. Hendges e Nascimento (2016), sugerem que a representatividade 

de um Quadro seja vista a partir daquilo que se pretende alcançar em uma pesquisa, bem como, 

a partir da Função (ou Significado) que se pretende investigar.  

A Tomada ou Mise-en-scène: Iedema (2001) e Baldry e Thibault (2006) usam o termo 

“Tomada”, enquanto O’Halloran (2004) utiliza “Mise-en-scène” para designar a unidade de 

análise superior ao Quadro. Mas as variações estão apenas no campo terminológico, havendo 

assim uma consonância no que diz respeito as definições apresentadas pelos três autores.  

Iedema (2001) classifica como Tomadas as ações de câmeras nas quais não há cortes. 

Para Baldry e Thibault (2006), a Tomada consiste em uma sequência visual cinematográfica 

em que não há mudança espacial da câmera. Porém Iedema (2001) faz uma observação 

interessante. Ele lembra que há casos em que são necessários realizar movimentos de 

aproximação ou afastamento da câmera, e também há eventos que demandam uma filmagem 

panorâmica. De acordo com O’Halloran (2004), o termo Mise-en-scène ou Tomada se aplica a 

tudo que pode ser visto em uma filmagem, incluindo-se aí todo o conjunto sonoro da gravação, 

contanto que a câmera não seja acionada outra vez.  

A Tomada, em relação ao Quadro, apresenta-se superior pois nela não há delimitação 

de extensão e sua duração pode ser curta ou longa. Para os casos de Tomadas de maior extensão 

e de maior duração, Iedema (2001) sugere uma decomposição da unidade, isto é, uma divisão 

em vários Quadros, com o propósito de constituir uma continuidade do conteúdo expresso na 

filmagem e assim, retratar o sentido da Tomada.  

Conforme o entendimento de O’Halloran (2004), o Quadro não seria a menor unidade 

de análise, mas sim a Tomada. Dessa forma, não poderíamos restringir a análise de uma imagem 

em movimento ao uso de Quadros, pois se assim fizéssemos, eliminaríamos toda a 

dinamicidade existente nas estruturas visuais dinâmicas e acabaríamos por comprometer os 

resultados da pesquisa.  

As concepções apresentadas por Iedema (2001), Baldry e Thibault (2006) e O’Halloran 

(2004), influenciaram Hendges e Nascimento (2016) e estes apresentaram a seguinte conclusão 

a respeito da Tomada:  

 

[...] é uma secção de um filme marcada por movimento contínuo e ininterrupto 
de câmera e que pode agregar recursos semióticos sonoros – fala, música e 
efeitos sonoros. O critério para parcelamento de imagens em movimento em 
Tomadas é, portanto, a identificação de mudanças na captura das imagens que 
possam ser entendidas como cortes. O corte introduz uma nova Tomada. 
(HENDGES e NASCIMENTO, 2016, p. 37). 
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A partir dos conceitos desenvolvidos por Iedema (2001), Baldry e Thibault (2006) e 

O’Halloran (2004) e também das contribuições provenientes do trabalho de Hendges e 

Nascimento (2016), compreendemos a importância de considerar a Tomada como unidade de 

análise. Por esta razão, informamos que a referida unidade será parte constituinte da análise do 

nosso corpus, que como já dissemos em outros momentos, trata-se de um vídeo remix.  

A Cena: Trata-se de uma unidade de nível superior a Tomada. Como mostra a tabela 

anteriormente citada, o conceito de Cena não foi desenvolvido por Baldry e Thibault (2006). 

Para Iedema (2001), a Cena equivale a uma filmagem que ocorre no mesmo espaço e no mesmo 

tempo, e sua formação se dá a partir de mais de uma Tomada. De acordo com O’Halloran (2004) 

trata-se de uma sequência de Mise-en-scène. Hendges e Nascimento (2016) - em consonância 

com os pressupostos desenvolvidos por Baldry e Thibault (2006) e por Iedema (2001) – 

apresentam a seguinte concepção: “uma Cena é definida [...] como um segmento de imagens 

em movimento que pode apresentar edições de câmera (Tomadas), desde que se mantenha no 

mesmo cenário”. (HENDGES e NASCIMENTO, 2016, p. 39). 

Embasados em Baldry e Thibault (2006), bem como fundamentados no trabalho de 

Iedema (2001), Hendges e Nascimento (2016) nos alertam a respeito da necessidade de 

observarmos a conjuntura visual e as variações no movimento da câmera para não corrermos o 

risco de confundirmos uma Tomada com uma Cena: “Se houver manutenção do cenário e os 

movimentos de câmera não caracterizarem corte, a unidade é uma Tomada. Se observarmos um 

ou mais cortes ao longo de um segmento, mas com manutenção do cenário, a unidade é uma 

Cena”. (HENDGES e NASCIMENTO, 2016, p. 38).  

Uma Cena não deve ser confundida com uma Tomada. Para Iedema (2001), o que 

determina se uma Tomada constitui a mesma Cena é a sucessão ou a ruptura de uma Tomada. 

Iedema (2001) ainda declara que a referida unidade de análise pode variar a sua dinamicidade 

em conformidade com o contexto, com os acontecimentos e os desdobramentos do enredo 

fílmico. Sendo assim, uma Cena pode ser mais ou menos dinâmica.  

A Sequência: A exemplo do que ocorreu com a Tomada, e como mostra a Tabela, a 

referida unidade também não compõe os estudos de Baldry e Thibault (2006). Iedema (2001) e 

O’Halloran (2004), por sua vez, utilizam o termo Sequência para designar a unidade de análise 

responsável por integrar um conjunto de cenas. Conforme Iedema (2001), o que determina se a 

estrutura visual é pertencente a uma Sequência é a permanência da temática. Se a contiguidade 

se der em torno do espaço, estamos lidando com uma Cena.  

Em uma Sequência, os movimentos da câmera ocorrem em torno dos subtópicos e das 

personagens. Conforme o deslocamento vai se efetivando, várias Cenas vão compondo uma 
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Sequência, desde que o tema ou a lógica se mantenham (IEDEMA, 2001). Nesse sentido, para 

identificarmos uma Sequência, precisamos observar a estabilidade da temática abordada, ou a 

coerência que a composição fílmica apresenta, o que para Iedema (2001), não é uma tarefa fácil.  

Iedema (2001) explica que o grau de dificuldade em distinguir uma Sequência de uma 

Cena pode estar relacionado as rupturas feitas pelos editores dos produtos audiovisuais em torno 

do espaço-tempo. Em alguns casos, a ruptura pode estar evidente, como ocorre nas Sequências. 

Em outros, ela pode ocorrer de maneira mais oculta, como no caso das Cenas.  

A Sequência é a última categoria apresentada para fins de análise de estruturas visuais 

dinâmicas. Nesse sentido, após discutirmos sobre ela e sobre as demais categorias pertencentes 

ao Plano comunicativo da lexicogramática, encerramos a nossa discussão mostrando a tabela 

formulada por Hendges e Nascimento (2016). Em forma de síntese, os dois autores apresentam 

as quatro unidades de análise, o conceito de cada uma delas, as características que diferenciam 

uma das outras e os critérios para delimitá-las. Vejamos:  

 

Tabela 2: Síntese das quatro unidades para análise de imagens em movimento.  

 
Unidade 

 

 
Definição 

 
Características 

 
Critério(s) para 

delimitação 
 

 
 
 
Quadro  
 

 
Imagem congelada 
representativa do 
conteúdo de uma 
Tomada.  

 
Apaga o fluxo do 
movimento e a trilha 
sonora; 
Representatividade 
pode depender dos 
objetivos do analista.  
 

 
Saliência e capacidade 
de representar o 
conteúdo (ideacional, 
interpessoal, textual) 
da Tomada. 

 
 
 
 
 
 
 
Tomada 
 

 
Unidade mínima para 
análise de imagens em 
movimento e demais 
recursos semióticos 
combinados;  
Segmento fílmico que 
representa a 
experiência em uma 
única captura de 
câmera e permite 
análise das três 
metafunções (idea-
cional, interpessoal e 
pessoal). 

 
Inclui movimentos de 
câmera que não 
caracterizem cortes 
(por exemplo, 
aproximação e 
panorâmica);  
Comporta mudanças 
na trilha sonora, desde 
que não haja edição por 
corte;  
Mudanças na trilha 
sonora no decorrer de 
uma Tomada podem 
significar ‘encaixe’- 
uma unidade encaixada 
em outra de mesmo 
nível hierárquico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Presença de edições 
que caracterizem corte.  
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Cena  

 
Segmento fílmico 
circunscrito a um único 
espaço-tempo;  
Pode ser altamente 
dinâmico ao incluir 
vários microeventos 
que se desenvolvendo 
no mesmo cenário.  
 

 
Constitui-se de uma ou 
mais Tomadas;  
A definição de espaço-
tempo nem sempre é 
precisa - depende de 
graus de continuidade 
espaço-temporal.  

 
 
 
 
Continuidade do 
cenário.  

 
 
 
Sequência  

 
Segmento fílmico que 
comporta múltiplos 
espaços-tempos em 
torno de uma mesma 
temática.  

 
Identificação da 
continuidade temática 
ou relações lógicas em 
grandes segmentos é 
um desafio  

 
Manutenção do tópico 
ou de uma relação 
lógica (ex. Causa-efei-
to) entre tópicos que 
estendem por blocos 
iguais ou maiores que 
uma Cena.  
 

Fonte: Hendges e Nascimento (2016, p. 43). 
 

As aferições apresentadas aqui, fizeram-nos concluir que, dentre as quatro as unidades 

de análise, a Tomada constituirá a nossa pesquisa juntamente com a categoria interativa 

proposta pela GDV e com o modelo de análise das relações intertextuais idealizado por 

Mozdzenski (2013). A seguir, iniciaremos o capítulo metodológico. Nele, explicaremos de que 

forma a Tomada – unidade de análise discutida por Iedema (2001), O’Halloran (2004), Baldry 

e Thibault (2006), e Hendges e Nascimento (2016) - pode operar em consonância com a 

categoria interativa concebida por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) e com a proposta de 

Mozdzenski (2013).  

  



68 
 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Neste capítulo, discutiremos acerca dos métodos utilizados para alcançarmos o nosso 

objetivo geral. Sendo assim, aqui apresentaremos a caracterização da pesquisa, esclareceremos 

as etapas que devemos seguir (objetivos específicos) e explicaremos a constituição do objeto 

de estudo.  

 

4.1 Caracterização da pesquisa 
 

O corpus da nossa pesquisa é constituído pelo vídeo “Acordo Nacional” que consiste 

em um remix. Nossa principal intenção ao selecionar o citado remix é analisar os recursos 

multimodais e as relações intertextuais existentes nele. De forma específica, temos o propósito 

de descrever os recursos de contato, distância social e perspectiva, propostos pela categoria 

interativa da GDV e ainda de compreender as relações intertextuais em um contínuo, 

considerando a sua forma e função. Para cumprimento dos nossos objetivos, iremos considerar 

a Tomada como categoria de análise, já que, a partir dela, temos como captar os movimentos 

intrínsecos ao objeto selecionado.  

Os objetivos propostos condizem com a noção de pesquisa qualitativa. Por esta razão, 

nos embasaremos em seus princípios. Entendemos por qualitativa aquela pesquisa que envolve 

questionamentos muito peculiares. Dentro das ciências sociais, os estudos qualitativos estão 

relacionados a um nível de realidade que não pode ser calculado (MINAYO, 1994). De acordo 

com Bauer e Gaskell (2015, p. 23), “[...] a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais”. Em síntese, trata-se de um método de análise que busca 

compreender o sentido de um determinado fenômeno.  

Para Yin (2016, p. 5), a pesquisa qualitativa é fascinante pelas seguintes razões: “[...] 

permite a realização de estudos aprofundados sobre uma ampla variedade de tópicos. [...] Além 

disso a pesquisa qualitativa oferece maior liberdade de seleção de temas interessantes”.   

Em nosso estudo, a perspectiva qualitativa será predominante, o que implica dizer que 

não nos embasaremos em outra metodologia de pesquisa além desta. Em todos os objetivos 

apresentados, buscaremos realizar intepretações do fenômeno investigado. A seguir 

explicaremos a trajetória metodológica delineada para conseguir alcançar o que almejamos.  

 

4.2 Trajetória Metodológica 
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Nesta subseção, agiremos da seguinte forma: primeiramente, trataremos de explicar os 

mecanismos para uso da Tomada como unidade de análise. Em seguida, retomaremos aos 

nossos objetivos específicos com vistas a elucidar de que forma iremos proceder para cumprir 

cada uma das etapas que devemos seguir.  

Para considerar a Tomada como categoria de análise, iremos nos embasar, incialmente, 

em Manovich (2013), que considera que a análise de uma imagem deve ser realizada por ela 

mesma, de forma direta, sem restrição. Manovich (2013) então propõe duas técnicas para 

análise de imagens, que de acordo com Zepel (2018) são: o modo de visualização direta e o 

método de processamento digital.  

O método de processamento digital não fará parte da nossa análise (apenas citamos aqui 

com o intuito de mostrar a existência dessa possibilidade). Já o modo de visualização direta 

desempenhará um relevante papel, tendo em vista que foi através dele que compreendemos que 

uma imagem pode ser descrita sem reducionismo.  

O modo de visualização direta proposto por Manovich (2013) nos fez perceber que não 

devemos restringir nosso objeto de estudo. Sendo assim, se tomamos como objeto de análise 

um vídeo, a ideia é que os elementos que o constitui sejam preservados, e é isso que faremos. 

O vídeo “Acordo Nacional” não sofrerá redução, será analisado em sua totalidade (exceto se 

alguma Tomada não apresentar elementos suficientes para análise). 

Considerando a dinamicidade do objeto em estudo, buscamos respaldo nas concepções 

de Iedema (2001), O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006), que apresentam quatro 

categorias para análise de imagens em movimento: o Quadro, a Tomada, a Cena e a Sequência 

(cujos conceitos já foram apresentados no capítulo teórico).  

Das categorias citadas, conceberemos como unidade de análise apenas a Tomada ou 

Mise-en-scène, que consiste em uma sequência visual sem cortes. Para O’Halloran (2004), a 

Tomada (e não o quadro) representa a menor unidade de análise para estruturas visuais 

dinâmicas. Por esta razão, optamos por ela, pois acreditamos que se trata de uma categoria 

suficiente para captar os movimentos existentes no remix.  

A coleta e tratamento das Tomadas foram feitas através do programa ImagePlot, que 

consiste em uma ferramenta em software livre que possibilita que várias imagens possam ser 

visualizadas de uma vez só. A seguir, apresentamos uma montagem contendo os 135 quadros 

pertencentes ao vídeo remix “Acordo Nacional”.   
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Figura 13: Montagem dos 135 quadros do vídeo remix. 

 
Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

A montagem do quadro serviu de base para a elaboração de uma figura que identifica 

as tomadas através de cores distintas, vejamos:  

 
Figura 14: Identificação das tomadas do vídeo remix por cores. 

  03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135  

Fonte – Elaborada pela Autora. 
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Com base na figura anterior elaboramos uma legenda cujo objetivo é identificar as 

Tomadas do video remix por meio de cores: 

 

Figura 15: Legenda: Identificação das tomadas do vídeo remix por cores. 

Cores  Tomada(s) 
 Pronunciamento de Gregório Duvivier Tomada 1 
 Trecho do filme “The Wonders – O sonho não acabou” Tomadas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F 
 Diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá Tomadas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F 
 Eduardo Cunha tocando bateria Tomada 4 
 Manchetes de jornal Tomada 5A, 5B 
 A dança do impeachment Tomada 6 
 Videoclipe “Invasion of the Body Snatchers” Tomada 7 
 Créditos Tomada 8 
 Indicação das fontes Tomada 9 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

 

As figuras 13, 14 e 15 serviram de fundamento para a estruturação das Tomadas que 

serão apresentadas no capítulo analítico. A seguir, elucidaremos como vamos proceder para pôr 

em prática aquilo que propomos como objetivos específicos. 

No início da análise, iremos descrever os recursos de contato, distância social e 

perspectiva propostos pela categoria interativa da GDV. Nesta primeira etapa, contaremos com 

os aportes de Kress e van Leeuwen (1996; 2006) e com as contribuições de Iedema (2001), 

O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006). A GDV, como já citamos antes, apresenta três 

significados passíveis de análise: Significado Composicional, Significado Interacional e 

Significado Representacional, no entanto iremos nos ater apenas ao segundo. Os outros dois 

não serão considerados, tendo em vista se distanciarem do nosso objetivo central. 

O Significado Interacional (ou categoria interativa) trata da relação entre imagem e 

espectadores. Kress e van Leeuwen (1996; 2006) apontam quatro recursos utilizados no 

processo interativo, são eles: o contato, a distância social, a perspectiva e a modalidade, no 

entanto, este último não será contemplado em nosso trabalho, pois entendemos que se trata de 

um aspecto muito peculiar, que envolve muitas subcategorias e daria a pesquisa um rumo 

diferente daquele que desejamos. 

Os recursos de contato, distância social e perspectiva dirão respeito à relação sócio-

interativa entre participantes representados no remix e os observadores. O contato estará 

relacionado ao direcionamento do olhar, a distância social tratará da aproximação ou 

distanciamento e a perspectiva será relativa ao ângulo (que poderá ser frontal, oblíquo ou 

vertical).  
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A aplicabilidade da categoria interativa será realizada através da seleção de 9 Tomadas 

e em cada uma delas (exceto nos casos em que as Tomadas não apresentem elementos 

significativos para análise) serão considerados os recursos já citados. Para melhor compreensão 

da análise, estabelecemos que as subcategorias pertencentes ao Significado Interativo também 

estarão em nossa análise representadas por diferentes cores. A intenção é olharmos para as 

Tomadas analisadas, e rapidamente, percebermos em qual das subcategorias elas se encaixam. 

A figura a seguir mostra as cores que foram definidas para cada uma das subcategorias.  

 

Figura 16: Representação das Subcategorias Interativas por cores. 

Cores Subcategorias 

 Oferta 

 Demanda 

 Plano Fechado 

 Plano Aberto 

 Plano Médio 

 Ângulo Frontal 

 Ângulo Oblíquo 

 Ângulo Vertical 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

De forma mais clara, procederemos da seguinte forma: usaremos a Tomada como 

unidade de análise e, a partir dela, aplicaremos os recursos pertencentes ao Significado 

Interativo. À medida que as subcategorias forem identificadas, estas serão indicadas conforme 

a cor definida. Adiante, explicaremos o passo a passo para executar o segundo objetivo.  

No segundo momento da análise, queremos compreender as relações intertextuais em 

um contínuo, considerando a sua forma e função. Nesta etapa, trataremos das relações 

intertextuais existentes no remix em estudo. Aqui a intertextualidade será observada não como 

um fenômeno fragmentado, mas sim como algo ininterrupto. Para isso, embasaremo-nos no 

modelo de análise proposto por Mozdzenski (2013).  

Este autor advoga que a compreensão das relações intertextuais deve ocorrer a partir do 

entrecruzamento entre dois contínuos: forma e função. No que tange à forma, considera-se a 

Implicitude (quando não há menção do texto fonte) e a Explicitude (quando o texto-fonte é 

claramente citado). Em relação à função, leva-se em conta a Aproximação (quando a voz alheia 

é usada para indicar autoridade) e o Afastamento (quando a voz do outro é usada de forma 

desqualificada).  
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A exemplo do que fizemos no primeiro objetivo, aqui também evocaremos as 

contribuições de O’Halloran (2004) e Baldry e Thibault (2006), isto é, usaremos a Tomada 

como unidade de análise e a partir delas investigaremos as ocorrências intertextuais. De modo 

preciso, faremos o seguinte: recorreremos as 9 tomadas que constituem o vídeo remix e com 

base nelas, aplicaremos o modelo de análise proposto por Mozdzenski (2013). Sendo assim, 

cada Tomada (exceto nos casos em que as Tomadas não apresentem elementos consideráveis) 

será considerada a partir da sua forma e função, observando o grau de Implicitude/Explicitude, 

Aproximação/Afastamento das relações intertextuais.  

Outro aspecto considerado para efeitos de análise será a música do remix. Assim como 

as imagens, a letra que perpassa todo o video também será analisada considerando o modelo 

idealizado por Mozdzenski (2013). No próximo tópico, trataremos da constituição do nosso 

objeto de estudo  

 

4.3 Constituição do Corpus  
 

 Em outros momentos, já citamos que o corpus desta pesquisa é constituído por um 

gênero dinâmico, mais especificamente, um vídeo remix, mas até então as informações foram 

lacônicas, sem grandes detalhes, no entanto, alguns pontos precisam ser esclarecidos, e é isso 

que faremos nesta subseção.  

“Acordo Nacional” consiste em um remix político produzido pelo grupo Os 

Trabalhistas. O vídeo remix teve origem a partir do conteúdo de um áudio, que após ser gravado 

de forma oculta, revelou uma conversa sucedida entre o Senador Romero e Jucá e o ex-Senador 

Sérgio Machado. O diálogo, ocorrido em março de 2017, durou cerca de 1 hora, mas os 

produtores do vídeo recorreram apenas a alguns excertos.   

Após a divulgação da conversa, o assunto teve ampla repercussão nas grandes mídias e 

nas redes sociais. Alguns fragmentos do diálogo gravado foram partes constituintes de um dos 

capítulos da primeira temporada do Greg News25 (programa apresentado pelo canal televisivo 

HBO). Foi especificamente no vigésimo episódio, exibido no dia 15 de setembro de 2017, que 

o apresentador Gregório Duvivier recorreu ao conteúdo da conversa para tratar de assuntos 

inerentes a Operação Lava Jato 26.  

                                                 
 
25 Disponível em: https://bit.ly/36jftm9. Acesso em: 23 ago. 2018.  
26 Operação realizada pela Polícia Federal Brasileira com intuito de investigar um esquema de lavagem de dinheiro.  
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Depois de exibido no Greg News, alguns trechos do áudio se tornaram elementos 

integrantes do remix “Acordo Nacional”, assim como a fala de Gregório Duvivier (pronunciada 

aos 17 minutos e 41 segundos), que funcionou como abertura oficial do vídeo.   

O remix produzido pelos Trabalhistas tem a duração de 2 minutos e 16 segundos e é 

composto por 9 sequências visuais (Tomadas). Em 19 de setembro de 2017, o grupo 

compartilhou o material produzido na plataforma YouTube. A intenção, pelo que podemos 

inferir a partir do conteúdo apresentado no vídeo, era de se posicionar a respeito do Grande 

Acordo Nacional – referindo-se ao pacto realizado por representantes do Supremo Tribunal a 

favor do Impeachment da ex-presidente de Dilma Rousseff. O conteúdo publicado teve 7.395 

visualizações, 293 curtidas e 8 comentários.   

 As redes sociais também serviram de suporte para a difusão do remix. Gregório Duvivier 

publicou o vídeo em seu perfil pessoal do facebook27 há cerca de dois anos (dia 21 de setembro, 

às 15:13 hs) e, desde então o remix já atingiu a marca de 12 mil curtidas, 1,4 mil comentários, 

1 mil visualizações e 42.326 compartilhamentos.  

 Um detalhe interessante que observamos (e que não podemos deixar de mencionar) em 

relação ao remix é que ele possui dois títulos. Na publicação feita por Gregório Duvivier no 

facebook, o vídeo recebe o título de “Com o Supremo, com tudo”. Inclusive o apresentador faz 

um comentário a respeito da mídia e diz se sentir orgulhoso por estar fazendo parte do “grande 

hit do ano”. Já na publicação feita pelos Trabalhistas no YouTube, o título é “Acordo Nacional”. 

Informamos que, devido a essa dualidade, tivemos que optar por um dos títulos. Como a versão 

publicada pelos Trabalhistas é a original e foi a primeira a ser difundida, optamos por ela. Por 

isso, toda vez que precisarmos mencionar o título do remix, usaremos “Acordo Nacional”.  

A seguir, apresentaremos um quadro que esclarece como o vídeo foi estruturado. Para 

promover um acomphamento dos fatos, o quadro que elaboramos indica a ordem de aparição 

de cada sequência (Tomada), informa o título e ainda indica o tempo exato (hora, minutos e 

segundos) em que todas elas aparecem no remix. Após o quadro, apresentamos uma breve 

contextualização de cada uma das sequências, também com intuito de esclarecer a constituição 

do vídeo.  

Quadro 3: Estruturação do vídeo. 

Ordem Sequências Visuais (Tomadas) Tempo 
1 Pronunciamento de Gregório Duvivier 00:00:00 

2A, 2B, 2C, 
2D, 2E, 2F 

 
Trecho do filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

00:00:07 
00:00:18 

                                                 
 
27 Disponível em: https://bit.ly/2BeILof. Acesso em: 23 ago. 2018. 
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00:00:25 
00:00:39 
00:00:45 
00:01:53 

3A, 3B, 3C, 
3D, 3E, 3F 

 
Diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

00:00:14 
00:00:21 
00:00:29 
00:00:35 
00:00:43 
00:00:51 

4 Eduardo Cunha tocando bateria 00:00:33 
5A, 5B Manchetes de Jornais 00:00:57  

00:01:37 
6 A dança do impeachment 00:01:10 
7 Videoclipe “Invasion of the Body Snatchers” 00:01:24 
8 Créditos 00:01:59 
9  Indicação das fontes 00:02:07 

Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

A primeira sequência visual do vídeo (que para nós funciona como a Tomada 1) é 

marcada pela presença e pela fala de Gregório Duvivier. A imagem e o pronunciamento do 

apresentador operam como abertura formal do remix. O cenário desta primeira sequência 

remete ao estúdio de gravação do Programa Greg News.  

A segunda (organizada pelos números 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F) mostra os integrantes da 

banda The Wonders, conjunto fictício da década de 1960, formado especificamente para compor 

o filme também intitulado de The Wonders, que foi produzido e dirigido pelo ator americano 

Tom Hanks. As personalidades identificadas são: Tom Everett Scott (baterista), Johnathon 

Schaech (vocalista principal), Steve Zahn (guitarrista e vocalista) e Phil Horace (baixista). Em 

relação ao cenário, observamos um palco onde a banda musical The Wonders se apresenta 

durante o filme. O que nos permite identificar o local como um palco de apresentação são as 

características inerentes a este espaço, tais como palanque, luzes, instrumentos musicais, 

pessoas se apresentado e câmeras filmadoras. 

A sequência três (identificada pelos números 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F) tem a sua 

representatividade por meio de duas figuras da política brasileira, são eles: o ex-Senador Sérgio 

Machado e o Senador Romero Jucá. O que percebemos em relação ao cenário é que os 

produtores do vídeo recorreram a uma montagem, isto é, não se trata de uma ação realizada em 

um contexto real, mas sim da edição de um material que reuniu elementos verbais e visuais. O 

texto expresso por palavras equivale a fragmentos do diálogo sucedido entre os dois citados a 

respeito da Operação Lava Jato, e, além disso, foi usado um plano de fundo com a imagem de 
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um prédio, de dois cilindros contendo a logomarca da empresa Petrobras e uma tubulação que, 

ao invés de água, jorra cédulas. 

Na sequência quatro, o cenário político continua presente, dessa vez através da imagem 

do ex-Deputado Eduardo Cunha. O local onde a cena acontece alude a um escritório ou 

biblioteca, mas, no final da mídia, os produtores identificam o local como sendo o Programa de 

Mariana Godoy, exibido pela Rede TV. 

A quinta sequência diz respeito a incorporações de manchetes jornalísticas (aludindo ao 

a Operação Lava Jato e ao Grande Acordo Nacional). As inserções foram organizadas pelos 

produtores do vídeo em dois blocos (que para efeitos de análise, atribuímos os números 5A e 

5B). Os jornais mencionados neste momento do vídeo foram Folha de S. Paulo, O Globo e 

Estadão.  

A sexta sequência apresenta um número significativo de pessoas, identificados como 

colaboradores do grupo Consciência Patriótica28, realizando uma coreografia que ficou 

conhecida como a dancinha do impeachment. Algumas estão com seus rostos pintados e 

vestindo uma camiseta com a bandeira da nação brasileira. A identificação pessoal não é 

possível, mas, pela forma como estão dispostos e pelo movimento que realizam, denota que são 

participantes de um ato de protesto. No que concerne ao cenário, percebemos que nesta 

sequência houve uma quebra de paradigma, pois, ao contrário das outras, ela ocorreu em local 

aberto. A identificação do cenário foi possível devido a alguns elementos específicos contidos 

na sequência, tais como: o trio elétrico, o céu aberto e o “palco” onde as pessoas estão se 

apresentando, que diz respeito a uma via pública. Quanto à identificação do evento (do que se 

trata a cena), assim como ocorreu na quarta sequência, no final do vídeo, os produtores 

informam, já quanto ao local (cidade) onde a cena aconteceu, não há caracteres identificadores. 

Na sétima sequência, ocorre uma adaptação do videoclipe “Invasion of the Body 

Snatchers”, produzido pela banda baiana The Dead Billies. As alterações feitas no vídeo não 

permitem a identificação dos integrantes do grupo. No lugar equivalente as faces dos músicos, 

foram postas “máscaras” de políticos brasileiros e de pessoas que representam ou representaram 

o Supremo Tribunal no Brasil. Nesse caso, as pessoas identificadas são: Carmem Lúcia 

(Ministra do Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes (Ministro do Supremo Tribunal 

Federal), Ricardo Lewandowski (Ministro do Supremo Tribunal Federal), Michel Temer (ex-

Presidente do Brasil), Romero Jucá (Senador de Roraima), Moreira Franco (Ex-Ministro de 

                                                 
 
28 Grupo anti-governo responsável por organizar coreografias para apresentar em manifestações.  
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Minas e Energia), Eliseu Padilha (Ex-Ministro Chefe da Casa Civil) e Gilmar Mendes (Ministro 

do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao cenário, podemos perceber que se trata de um local 

fechado, no entanto, não há nada que indique onde a apresentação aconteceu, mas, da forma 

como os elementos foram dispostos, é possível que tenha ocorrido em um Teatro, Museu, ou 

até mesmo em um palco de algum Programa Televisivo. 

A sequência oito apresenta os créditos do vídeo, ou seja, informa os nomes das pessoas 

que cantam e que tocam a música que perpassa todo o remix. As vozes que entoam a canção 

são de Nancy Viegas, Jadsa Castro, Paquito e Ronei Jorge. A parte instrumental ficou por conta 

de Jorge Solovera (guitarrista/baixista) e Ricardo Cury (baterista). As vozes foram gravadas por 

Tadeu Mascarenhas (Estúdio Casa das Máquinas), o som da guitarra e baixo foram gravados 

por Jorge Solovera (Assim Sim Estúdio) e a bateria foi gravada por Marcos Franco (Estúdio 

Revolusom).  

A sequência nove traz as indicações das fontes, são elas: 1 – Greg News (HBO 2017); 

2 – The Wonders: o sonho não acabou (1996: Direção Tom Hanks); 3 – CG Diálogo Jucá-

Machado (Jornal Nacional); 4 – Cunha na bateria (Programa Mariana Godoy Entrevista – 2015, 

You Tube); 5 – Dancinha do Impeachment (You Tube); 6 -  Clip Invasion of the Body Snatchers 

(the Dead Billies, 1997. Direção: Pico Garcez). Produção e roteiro (Ricardo Cury) e Edição 

(Alexandre Abreu).  

Os conceitos e os modelos de análises citados no referencial teórico (e retomados nesta 

subseção) fundamentarão o próximo capítulo. Adiante nos debruçaremos sobre a análise do 

corpus.  
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5 ANÁLISE DO CORPUS 
 

Para tornar viável as nossas pretensões, isto é, para conseguirmos analisar os recursos 

multimodais e as relações intertextuais pertencentes ao remix “Acordo Nacional”, organizamos 

o capítulo analítico em duas etapas e em ambas iremos considerar a Tomada como unidade de 

análise. 

Reiteramos que a primeira etapa visa atender ao que foi proposto no primeiro objetivo, 

ou seja, busca descrever os recursos de contato, distância social e perspectiva, propostos pela 

categoria interativa da GDV, enquanto que a segunda pretende dar conta do que foi apresentado 

como segundo objetivo, isto é, compreender a intertextualidade como um fenômeno contínuo. 

Vejamos então, cada uma das etapas separadamente.  

 

5.1 Análise multimodal: aplicando a categoria interativa proposta pela GDV 
 

Nesta primeira fase da análise, todas as Tomadas serão analisadas de acordo com os três 

aspectos pertencentes ao Significado Interativo, isto é, o contato, a distância social, a 

perspectiva, exceto nos casos em que um deles (ou até mais de um) não seja identificado, ou 

em alguma(s) situação(ões) em que as Tomadas nãos sejam passíveis de análise.  

O vídeo tem início com o pronunciamento de Gregório Duvivier a respeito de um áudio 

que divulgou o diálogo estabelecido entre Sérgio Machado e Romero Jucá. A fala do 

apresentador marca o primeiro acontecimento do remix. Na figura 17 apresentamos a primeira 

Tomada para efeitos de análise, considerando três categorias pertencentes ao Significado 

Interativo, isto é, o contato, a distância social e a perspectiva.  

 

Figura 17: Tomada 1: Pronunciamento de Gregório Duvivier 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

 03 04 05 06 07 08 

 
Demanda Oferta 

Plano Fechado 

Ângulo Frontal 
Fonte – Elaborada pela Autora. 
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Na Tomada 1 (constituída pelos quadros 03, 04, 05, 06, 07 e 08), o Contato Visual 

apresenta uma pequena variação. Observamos que nos quadros 03, 04, 05, e 06 o participante 

representado na imagem olha diretamente nos olhos do seu(s) espectador(es), o que se configura 

um olhar de demanda, enquanto que apenas nos quadros 07 e 08, o olhar do participante 

representado está direcionado para baixo, o que indica um olhar de oferta. Sendo assim, na 

Tomada 1 o olhar de demanda se sobressai em relação ao olhar de oferta. Vejamos agora a 

mesma figura a partir do ponto de vista da distância social.  

Em relação à Distância Social, percebemos uma estatização nas imagens analisadas. 

Observados em um contínuo, todos os quadros pertencentes a Tomada 1 mantêm-se imutáveis. 

O participante representado foi enquadrado em plano fechado, isto é, a parte superior (cabeça 

e ombro) foi evidenciada, o que sugere uma determinada familiaridade entre o personagem da 

imagem e o leitor que o contempla.  

A Perspectiva, nesse primeiro momento do remix, corresponde ao ângulo frontal, já 

que o participante evidenciado na imagem está disposto muito próximo e de frente para o 

espectador, o que denota grande envolvimento dele com as pessoas que o observam.  

A seguir apresentamos um quadro que sintetiza a análise da Tomada 1.  

 
Quadro 4: Resumo da Análise da Tomada 1. 

TOMADA 1 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE 
 
 

Contato 

 
Demanda 

 

 
Na tomada 1 o olhar de 
demanda se sobressai em 
relação ao olhar de oferta.  

Oferta 
 

 
 
 

Distância Social 

 
 
 

Plano Fechado 
 

 
Todos os quadros pertencentes 
a Tomada 1 mantêm-se 
imutáveis. O participante 
representado foi enquadrado 
em plano fechado.  
 

 
 

Perspectiva 

 
 

Ângulo Frontal 

 
Corresponde ao ângulo 
frontal. O participante 
evidenciado está disposto de 
frente para o espectador. 
 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
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Após a fala de Gregório Duvivier (que entendemos como a abertura do primeiro 

momento do vídeo), os produtores recorrem a fragmentos do filme “The Wonders – O sonho 

não acabou”. A Tomada 2, que dá conta desse momento do vídeo, está segmentada em 06 

partes. Cada parte dessa foi organizada por letras consecutivas, assim temos: 2A, 2B, 2C, 2D, 

2E e 2F. A Figura 18, que diz respeito a Tomada 2A, envolve os números 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 e 16.  

 

Figura 18: Tomada 2A: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

09 10 11 12 

 
Oferta 

Plano Aberto 
Ângulo Oblíquo 

13 14 15 16 

 
Oferta 

Plano Aberto 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

Neste trecho do vídeo, o Contato Visual revela a predominância do olhar de oferta. 

Observando o fragmento em um contínuo, vemos que na Tomada 2A nenhum dos participantes 

representados direciona o olhar para os espetadores. A forma como estão dispostos, indica que 

que eles desejam ser contemplados.   

Em relação à Distância Social, observamos que a maioria dos participantes 

representados na imagem foram retratados de corpo inteiro (apenas o baterista que surge em 

todos os quadros da Tomada 2 e dois câmeras que aparecem em certos momentos, não mostram 

todo o corpo). Sendo assim, se a nossa análise considera as imagens em um contínuo, devemos 

levar em conta aquilo que prevalece, dessa forma, se a grande parte dos participantes 
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representados nas imagens estão dispostos por completo (do pé até a cabeça), temos então um 

plano aberto, o que indica distanciamento entres eles e os seus espectadores.  

No que diz respeito à Perspectiva, há evidências do ângulo frontal e do ângulo 

oblíquo, havendo uma predominância do segundo em relação ao primeiro. Em todos os quadros 

inerentes à Tomada 2A, a maioria dos participantes exibidos encontram-se em diagonal (o que 

sugere um certo alheamento entre eles e as pessoas que os observam), porém em alguns 

momentos percebemos que alguns participantes (o baterista e o guitarrista que está disposto do 

lado direito) foram retratados olhando em frente, o que indica que, naquele dado instante, eles 

convocam os espectadores a participarem daquele universo ali representado. Adiante, 

apresentamos um quadro que resume a análise da Tomada 2A.  

 

Quadro 5: Resumo da Análise da Tomada 2A. 

TOMADA 2A 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE 

 
 

Contato 

 
 

Oferta 

 
Na Tomada 2A nenhum dos 
participantes representados 
direcionam o olhar para os 
espetadores.  
 

 
 
 

Distância Social 

 
 
 

Plano Aberto 

 
Se grande parte dos 
participantes representados nas 
imagens estão dispostos por 
completo (do pé até a cabeça) 
temos então, um plano aberto. 
 

 
 

Perspectiva 

 
Ângulo Frontal 

 

 
Há evidências do ângulo 
frontal e do ângulo oblíquo, 
havendo uma predominância do 
segundo em relação ao 
primeiro. 
 

 
Ângulo Oblíquo 

 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

A segunda Tomada que envolve fragmentos do filme “The Wonders – O sonho não 

acabou” diz respeito a Tomada 2B e é constituída pelos quadros de números 21 e 22. 

 

Figura 19: Tomada 2B: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

21 22 
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Oferta 

Plano Aberto 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

O primeiro quadro relativo à Tomada 2B é representado visualmente por vários 

televisores, em tamanhos menores, exibindo a banda The Wonders tocando. O segundo quadro 

é a própria imagem da banda no televisor colorido. O que pudemos perceber em relação ao 

Contato é que se trata de um olhar de oferta, já que a maioria dos participantes apresentados 

nas imagens não olham diretamente para os observadores, o que indica que eles desejam ser 

contemplados.  

No que tange à Distância Social, percebemos (mesmo que algumas imagens não 

apresentem clareza) que alguns participantes representados foram retratados por completo 

(corpo inteiro) enquanto outros mostram apenas partes do corpo. Sendo assim, há sinais que 

indicam plano aberto e também há evidências de plano médio. No entanto, observando a 

Tomada 2B de modo geral, a presença mais efetiva é do plano aberto, apontando assim um 

distanciamento entre os participantes representados nas imagens e seus espectadores.    

Quanto a Perspectiva, os ângulos frontal e oblíquo se fazem presentes nos dois 

quadros pertencentes a Tomada 2B. No quadro 21 (que como já dissemos anteriormente, está 

estruturado a partir de outros quadros menores), as imagens não estão com muita clareza. 

Mesmo assim, pudemos perceber que a maioria dos participantes representados foi retratada 

em ângulo oblíquo. No quadro 22, não há obscuridade nas imagens, o que nos fez perceber, 

sem nenhuma dificuldade, que dos quatros participantes exibidos, apenas um foi retratado em 

ângulo frontal, enquanto os outros foram apresentados em ângulo oblíquo. Considerando a 

ocorrência mais efetiva, dizemos então que na Tomada 2B há mais evidências do ângulo 

oblíquo do que do ângulo frontal, o que sugere que a maioria dos participantes representados 

nas imagens estão dispersos. No quadro abaixo, mostramos um resumo da análise desta tomada.  

 

Quadro 6: Resumo da Análise da Tomada 2B. 

TOMADA 2B 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE 

 
 

Contato 

 
 

Oferta 

 
Se trata de um olhar de oferta, 
já que a maioria dos 
participantes apresentados nas 
imagens não olham diretamente 
para os observadores. 
 

 
 
 

Distância Social 

 
 
 

Plano Aberto 

 
Há sinais que indicam plano 
aberto e também há evidências 
de plano médio. No entanto, 
observando a Tomada 2B de 
modo geral, a presença mais 
efetiva é do plano aberto. 
 

 
 
 

Perspectiva 

 
 
 

Ângulo Oblíquo 

 
Considerando a ocorrência mais 
efetiva, dizemos então que na 
Tomada 2B há mais evidências 
do ângulo oblíquo do que do 
ângulo frontal. 
 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

A terceira Tomada constituída por trechos do filme “The Wonders – O sonho não 

acabou” corresponde à Tomada 2C e está organizada em torno dos quadros 27, 28, 29 e 30.  

 

Figura 20: Tomada 2C: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

27 28 29 30 

 
Oferta 

Plano Fechado Plano Médio 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

Os quatro quadros concernentes à Tomada 2C mantiveram-se estáveis no que diz 

respeito ao Contato Visual. Em todos eles, identificamos um olhar de oferta, já que o 

participante representado nas imagens ao invés de buscar interação, buscou ser contemplado 

por seus espectadores.   
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A Distância Social apresenta uma pequena alternância. Nos quadros 27, 28 e 29, 

relativos à Tomada 2C, vemos que o participante representado nas imagens exibe apenas a parte 

superior do seu corpo (cabeça, ombro e partes dos braços), o que se configura como plano 

fechado. Apenas no quadro 30 percebemos uma tênue mudança na projeção da imagem; 

observamos que o participante representado mostra um pouco da sua cintura, o que caracteriza 

como plano médio. Sendo assim, apesar da representatividade dos dois planos, o fechado se 

destaca em relação ao aberto, tendo em vista que há mais ocorrências do primeiro do que do 

segundo.  

A Perspectiva apresenta estabilidade. Em todos os quadros relativos à Tomada 2C, o 

personagem mostrado na imagem encontra-se de perfil, isto é, foi retratado em ângulo obliquo, 

o que denota que ele está disperso, alheio ao que está ocorrendo, fora daquele universo ali 

reproduzido. A seguir, apresentamos um quadro que resume a análise realizada em torno da 

Tomada 2C.  

 

Quadro 7: Resumo da Análise da Tomada 2C. 

TOMADA 2C 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE 

 
 
 

Contato 

 
 
 

Oferta 

 
Os quatro quadros concernentes 
a Tomada 2C mantiveram-se 
estáveis no que diz respeito ao 
Contato Visual. Em todos eles 
identificamos um olhar de 
oferta. 
 

 
 
 

Distância Social 

 
Plano Fechado 

 
 

 
Apesar da representatividade 
dos dois planos, o fechado se 
destaca em relação ao aberto, 
tendo em vista que há mais 
ocorrências do primeiro do que 
do segundo. 
 

 
Plano Médio 

 

 
 
 

Perspectiva 

 
 
 

Ângulo Oblíquo 

 
A Perspectiva apresenta 
estabilidade. Em todos os 
quadros relativos a Tomada 2C, 
o personagem mostrado na 
imagem encontra-se de perfil, 
isto é, foi retratado em ângulo 
obliquo. 
 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
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  A quarta Tomada que recorre a segmentos do filme “The Wonders – O sonho não 

acabou” equivale a Tomada 2D e integra os quadros de números 41, 42, 43 e 44.  

 

Figura 21: Tomada 2D: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

41 42 43 44 

 
Oferta 

Plano Aberto Plano Médio 
Ângulo Oblíquo  

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

Na Tomada 2D, há participantes que foram retratados com maior e menor destaque. 

Para efeitos de análise, levaremos em conta apenas aqueles que se apresentam em maior 

evidência, que no caso são os músicos da banda The Wonders. Os outros participantes não 

apresentam relevância analítica, por esta razão, não serão considerados. Então, observando os 

participantes da Tomada 2D quanto à categoria de Contato, percebemos que nenhum deles 

busca interagir com as pessoas que os observam, sendo assim, temos um olhar de oferta.  

Em relação à Distância Social, a Tomada 2D aponta alterações. Os quadros 41 e 42 

indicam um plano aberto, já que os participantes (exceto o baterista) foram retratados exibindo 

todo o corpo, sugerindo afastamento em relação a quem os observa, enquanto que os quadros 

43 e 44 sugerem um plano fechado, tendo em vista que somente a cabeça e os ombros do 

participante representado foram retratados. 

No tocante à Perspectiva, também notamos transições. Nos quadros 41 e 42 os 

participantes representados não direcionam o olhar para os seus observadores, ao invés disso 

eles estão posicionados relativamente em diagonal, o que indica um ângulo oblíquo. Já nos 

quadros 43 e 44, o participante foi retratado de costas para a câmera que o retratou, mas de 

frente para o público que lhe observava no interior daquela fotografia, ângulo este que não se 

relaciona a nenhum daqueles descritos pela GDV, sendo assim, o que podemos inferir é que o 

participante representado estava mais preocupado em interagir com as pessoas que participaram 

daquele universo retratado, do que com aqueles que estavam do lado externo da imagem. No 

quadro a seguir, mostramos sumariamente a análise da Tomada 2D. 
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Quadro 8: Resumo da Análise da Tomada 2D. 

TOMADA 2D 
CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS  RESUMO DA ANÁLISE 

 
 
 

Contato 

 
 
 

Oferta 

 
Observando os participantes da 
Tomada 2D quanto a categoria 
de Contato, percebemos que 
nenhum deles busca interagir 
com as pessoas que os 
observam, sendo assim, temos 
um olhar de oferta. 
 

 
 
 

Distância Social 

 
Plano Aberto 

 

 
Em relação a Distância Social a 
Tomada 2D aponta alterações. 
Os quadros 41 e 41 indicam um 
plano aberto enquanto que os 
quadros 43 e 44 sugerem um 
plano fechado. 
 

 
 

Plano Fechado 

 
 
 
 
 

Perspectiva 

 
 
 
 
 

Ângulo Oblíquo 

 
Nos quadros 41 e 42 os 
participantes representados não 
direcionam o olhar para os seus 
observadores, ao invés disso 
eles estão posicionados 
relativamente em diagonal, o 
que indica um ângulo oblíquo. 
Já nos quadros 43 e 44 o 
participante foi retratado de 
costas para a câmera que o 
retratou 
 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

  

 A quinta Tomada que utiliza passagens do filme The Wonders – O sonho não acabou” 

é a Tomada 2E, estruturada a partir dos números 47, 48, 49, 50, 51 e 52.  

 
Figura 22: Tomada 2E: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou”  

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

47 48 49 50 51 52 

 
Oferta 

Plano Aberto 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
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 Semelhante ao que aconteceu com a Tomada 2D, a Tomada 2E tem participantes que 

recebem mais destaques que outros, isto é, alguns foram retratados de forma menos notória 

enquanto que outros foram fotografados em um plano mais detalhado, nos permitindo ter acesso 

ao contexto onde a cena aconteceu. Outro detalhe que observamos em relação aos participantes 

foi a ocorrência de um corte nos quadros 47 e 48 devido à aproximação da câmera, corte esse 

que atrapalhou um pouco a visualização das imagens, mas não impediu que fizéssemos as 

nossas pressuposições. Desse modo, assim como analisamos a Tomada 2D, analisaremos a 

Tomada 2E. Nesse sentido, quanto ao Contato, em todos os quadros inerentes à Tomada 2E, o 

olhar é de oferta, o que indica que em nenhum momento os participantes representados nas 

imagens buscaram interação com os seus observadores. Ao invés disso, mantiveram-se de modo 

a serem contemplados.  

 A Distância Social revela predominância do Plano Aberto, já que em todos os quadros 

constituintes da Tomada 2E, grande parte dos participantes em destaque nas imagens foi 

enquadrada exibindo o corpo inteiro, o que denota distanciamento entre estes e as pessoas que 

os contemplam.  

 No que diz respeito à Perspectiva, tem um participante específico (o baterista) que 

parece ter sido retratado em ângulo frontal, mas isso só ocorre no quadro 49. Nos demais 

quadros, este mesmo participante está enquadrado em um ângulo oblíquo. De modo geral, 

percebemos que os participantes que estão em maior evidência na Tomada 2E foram retratados 

em ângulo oblíquo. O pequeno momento em que um dos participantes representados foi 

enquadrado em um ângulo frontal demonstrou envolvimento recíproco entre ele e as pessoas 

que o observava. Os outros instantes em que os demais participantes representados nas imagens 

foram fotografados em ângulo oblíquo revelou dispersão entre eles e os seus espectadores. O 

quadro 9 traz uma síntese da análise realizada em torno da Tomada 2E.  

 
Quadro 9: Resumo da Análise da Tomada 2E. 

TOMADA 2E 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE 

 
 
 

Contato 

 
 
 

Oferta 

 
Quanto ao Contato, em todos 
os quadros inerentes a Tomada 
2E o olhar é de oferta, o que 
indica que em nenhum 
momento os participantes 
representados nas imagens 
buscaram interação com os seus 
observadores.  
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Distância Social 

 
 

Plano Aberto 

 
Em todos os quadros 
constituintes da Tomada 2E, 
grande parte dos participantes 
em destaque nas imagens foram 
enquadrados exibindo o corpo 
inteiro.  
 

 
 

Perspectiva 

 
 

Ângulo Oblíquo 

 
De modo geral, percebemos que 
os participantes que estão em 
maior evidência na Tomada 2E 
foram retratados em ângulo 
oblíquo. 
 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 
 
 A sexta e última Tomada relativa ao filme “The Wonders – O sonho não acabou” é a 

Tomada 2F, organizada através dos quadros 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. 

 
Figura 23: Tomada 2F: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

115 116 117 118 

 
Oferta Demanda  Oferta 

Plano Aberto Plano Fechado Plano Aberto 
Frontal Oblíquo Ângulo Frontal Ângulo Vertical (alto) 

119 120 121  

 
Oferta    

Plano Médio    
Ângulo Oblíquo    

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

 A Tomada 2F apresenta algumas variações quanto ao Contato. O quadro 115 contém 

quatros participantes. Destes quatro apenas um parece (já que a imagem não é muito nítida e 

por isso não nos permite afirmar) está buscando interação com as pessoas que o observa, isto é, 

com olhar de demanda, enquanto os outros três buscam ser contemplados, o que implica um 

olhar de oferta. No quadro 116, ocorre o contrário e percebemos a predominância do olhar de 
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demanda. Neste, quase todos os participantes buscam olhar em direção a quem os observam, 

exceto uma pessoa que foi retratada de costas. O quadro 117 (assim como o 115) não apresenta 

muita clareza, mas mesmo assim fizemos as nossas inferências. Entendemos que, dos quatro 

participantes representados na imagem, três estão tentando se comunicar com os espectadores, 

enquanto um deseja apenas ser observado. Em outras palavras, há três pessoas com olhar de 

demanda e uma com olhar de oferta. No quadro 118, nenhum participante olha em direção às 

pessoas que os observam, o que implica dizer que o olhar de oferta é predominante nesta 

imagem. No quadro 119, só há uma pessoa, e esta não direciona o olhar para as pessoas, ou 

seja, não procura interagir. Por esta razão, o seu olhar é de oferta. Os quadros 120 e 121 têm 

pouca clareza e por esta razão, não foi possível analisá-los. De modo geral, observamos na 

Tomada 2F registros do olhar de oferta e do olhar de demanda, no entanto, há mais ocorrências 

do primeiro olhar do que do segundo. 

 Quanto à Distância Social também registramos alternâncias na Tomada 2F. No quadro 

115, três participantes foram retratados exibindo o corpo inteiro, enquanto apenas um (o 

baterista) foi apresentado da cintura para cima, o que aponta para a hegemonia do plano aberto, 

indicando assim distanciamento entre eles (os participantes representados na imagem) e o seus 

espectadores. No quadro 116, todas as pessoas foram exibidas em plano fechado, isto é, 

mostrando apenas parte superior do corpo (cabeça e ombro), o que caracteriza familiaridade 

entre elas e os indivíduos que lhes contemplam. Nos quadros 117 e 118, ocorre a mesma coisa 

que aconteceu no quadro 115, isto é, apenas um participante representado na imagem está 

disposto exibindo parcialmente o corpo (da cintura para cima), enquanto os outros três mostram 

o corpo por inteiro. Em outras palavras, nos quadros 117 e 118, há ocorrência do plano médio 

e do plano aberto, no entanto o segundo se destaca em relação ao primeiro, o que denota 

distanciamento entre quem está na imagem e quem observa. No quadro 119, só tem um 

participante representado e este foi fotografado em plano médio, mostrando o corpo do joelho 

para cima, o que significa relação social entre ele e os seus observadores. Os quadros 120 e 121 

(como já dissemos na análise da subcategoria anterior) não são passíveis de analise por não 

apresentarem clareza suficiente. Assim sendo, observando a Tomada 2F de forma genérica, 

identificamos ocorrências dos três planos: aberto, médio e fechado, porém, constatamos que 

há mais imagens em plano aberto do que nos planos fechado e médio.  

 A Tomada 2F mostrou-se instável também no que diz respeito à Perspectiva. No quadro 

115, há duas pessoas em ângulo frontal e duas em ângulo oblíquo, o que significa dizer que 

dois participantes buscam envolvimento mútuo com os seus espectadores, enquanto os outros 

dois mostram-se dispersos. No quadro 116, os participantes representados estão em ângulo 
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frontal, isto é, de frente para o público, de modo a convidar quem os observa a participar 

daquele universo ali reproduzido. O quadro 117 apresenta quatro participantes. Destes, três 

foram retratados buscando envolvimento com as pessoas que os observam, isto é, em ângulo 

frontal, enquanto apenas um foi enquadrado demostrando desatenção, ou seja, em ângulo 

oblíquo. No quadro 118, os participantes representados estão todos inclinados, em posição de 

agradecimento. Desta forma, entendemos tal postura como reverência, como se as pessoas 

exibidas na imagem quisessem externar todo o respeito e admiração por aqueles que os 

apreciam. Sendo assim, mesmo que a imagem não esteja em um ângulo alto (de cima para 

baixo) consideramos que o poder está com quem a observa, tendo em vista os sentidos expressos 

nela. O quadro 119 traz apenas um participante e este mostra-se alheio em relação a quem o 

observa, o que se configura como ângulo oblíquo. Os quadros 120 e 121, a exemplo do que 

ocorreu com as subcategorias de Contato e Distância Social, não foram analisados por haver 

obscuridade nas imagens. De modo contínuo, podemos afirmar que na Tomada 2F há mais 

ocorrências do ângulo frontal do que do ângulo oblíquo. No quadro 10, apresentamos, de 

forma resumida, a análise da Tomada 2F.  

 
Quadro 10: Resumo da Análise da Tomada 2F. 

TOMADA 2F 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE 

 
 
 

Contato 

 
Oferta 

 
 

 
De modo geral, observamos na 
Tomada 2F registros do olhar de 
oferta e do olhar de demanda, 
no entanto, há mais ocorrências 
do primeiro olhar do que do 
segundo. 
 

 
Demanda 

 
 
 
 

Distância Social 

 
Plano Aberto 

 

 
Observando a Tomada 2F de 
forma genérica identificamos 
ocorrências dos três planos 
(aberto, médio e fechado), 
porém, constatamos que há 
mais imagens em plano aberto 
do que nos planos fechado e 
médio. 
 

 
Plano Médio 

 
 

Plano Fechado 

 
 

Perspectiva 
 
 
 

 
Ângulo Frontal 

 

 
De modo contínuo, podemos 
afirmar que na Tomada 2F há 
mais ocorrências do ângulo 
frontal do que do ângulo 
oblíquo. 
 

 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
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 A terceira Tomada do vídeo está organizada, consecutivamente, pelas letras e números 

3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F e diz respeito à reprodução do diálogo sucedido entre Sérgio Machado 

e Romero Jucá.  

As Tomadas apresentadas mantêm as mesmas características. Melhor dizendo, em todas 

as etapas desse momento, as imagens e o cenário se repetem, havendo mudança apenas nos 

aspectos verbais, que trata da descrição progressiva da conversa que houve entre os dois 

políticos. Por esta razão, realizaremos uma análise conjunta, o que significa dizer que 

mostraremos todas as Tomadas (uma após a outra) e, em seguida, observaremos os recursos 

inerentes às categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva, o que difere das demais 

análises que foram realizadas considerando cada Tomada de modo individual.  

 

Figura 24: Tomada 3A: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

17 18 19 20 

 
Oferta 

Plano Fechado 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

Figura 25: Tomada 3B: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

23 24 25  26 

 
Oferta 

Plano Fechado 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

Figura 26: Tomada 3C: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

31 32 33 34 35 
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Oferta 

Plano Fechado 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

Figura 27: Tomada 3D: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

37 38 39 40 

 
Oferta 

Plano Fechado 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

Figura 28: Tomada 3E: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

45 46 

 
Oferta  

Plano Fechado 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

Figura 29: Tomada 3F: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

53 54 55 

 
Oferta 

Plano Fechado 
Ângulo Oblíquo 
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56 57 58 

 
Oferta 

Plano Fechado 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

 As imagens dos participantes representados consistem em imagens estáticas. Por esta 

razão, mantêm-se inalteradas desde a Tomada 3A até a 3F. O que muda, como já dissemos 

anteriormente, é o texto explícito nelas que, como observamos, vai passando por um processo 

de gradação à medida que o vídeo avança. Unindo todas as partes, isto é, juntando todas as 

Tomadas, temos acesso (parcial) à conversa ocorrida entre Sérgio Machado e Romero Jucá.  O 

diálogo entre os dois funciona como trilha sonora do remix.  

Quanto aos aspectos inerentes ao Significado Interativo, notamos o seguinte: no que 

diz respeito ao Contato Visual, não há convite para a interação. Dessa forma, o olhar dos dois 

participantes é de oferta.  A Distância Social aponta para uma relação de aproximação entre 

os personagens da imagem e quem os observam, tendo em vista que o enquadramento foi feito 

em plano fechado, capturando apenas as expressões faciais dos sujeitos representados. Quanto 

à Perspectiva, diz respeito ao ângulo oblíquo. Os participantes representados são mostrados 

de perfil, evocando um sentimento de alheamento, provocando no espectador uma sensação de 

não pertencimento àquele mundo retratado na imagem. O quadro 11 apresenta um resumo desta 

análise. 

 

Quadro 11: Resumo da Análise das Tomada 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F. 

TOMADAS 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F. 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE 

 
Contato 

 
Oferta 

 
Não há convite para a interação, 
dessa forma o olhar dos dois 
participantes é de oferta. 
 

 
 

Distância Social 

 
 

Plano Fechado 

 
O enquadramento foi feito em 
plano fechado, capturando 
apenas as expressões faciais dos 
sujeitos representados.  
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Perspectiva 

 
 

Ângulo Oblíquo 
 

 
Os participantes representados 
são mostrados de perfil, 
evocando um sentimento de 
alheamento. 
 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

A Tomada 4, ao contrário das anteriores, é constituída por apenas um quadro e conta 

com apenas um participante. A pessoa identificada é o político Eduardo Cunha. A imagem 

capturada retoma uma entrevista ocorrida em 2015, no Programa de Mariana Godoy 29, exibido 

pela Rede TV, em que na oportunidade, o entrevistado toca bateria. 

 

Figura 30: Tomada 4: Eduardo Cunha tocando bateria 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

36 

 
Oferta 

Plano Médio 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

 Quanto ao Contato, notamos que, na Tomada 4, o olhar do participante representado 

não é dirigido para o seu expectador. Nesse caso, ao invés de requerer interação, ele solicita 

contemplação, isto é, se oferta ao observador como algo a ser examinado de modo impessoal.  

 A Distância Social é considerada relativamente próxima ao leitor, tendo em vista que a 

imagem do participante é capturada da cintura para cima, indicando um ângulo mediano. 

 No que concerne à Perspectiva, observamos que a Tomada 4 apresenta um ângulo 

oblíquo, uma vez que o participante representado na imagem está posicionado de perfil, 

mostrando-se disperso em relação as pessoas que o observa. O quadro 12 resume a análise da 

Tomada 4.  

 

                                                 
 
29 Episódio disponível em: https://bit.ly/34jwdry. Acesso em: 05 set. 2019.  
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Quadro 12: Resumo da Análise da Tomada 4. 

TOMADA 4 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS  RESUMO DA ANÁLISE 

 
 
 

Contato 

 
 
 

Oferta 

 
O olhar do participante 
representado não é dirigido para 
o seu expectador, nesse caso ao 
invés de requerer interação ele 
solicita contemplação, isto é, se 
oferta ao observador. 
 

 
 

Distância Social 

 
 

Plano Médio 

 
A imagem do participante é 
capturada da cintura para cima, 
indicando um ângulo mediano. 

 
 
 

Perspectiva 

 
 

Ângulo Oblíquo 

 
A Tomada 4 apresenta um 
ângulo oblíquo, uma vez que o 
participante representado na 
imagem está posicionado de 
perfil. 
 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

 O remix em estudo também apresenta em sua constituição elementos desprovidos de 

imagens. Após evocar eventos envolvendo pessoas, os produtores do vídeo recorrem a 

manchetes de diferentes jornais, é o que constatamos nas Tomadas 5A e 5B. 

 
Figura 31: Tomada 5A – Manchetes de Jornais. 

59 60 61 62 63 

 
64 65 66 67 68 

 

69 70 71 72  

 
Fonte: Elaborada pela Autora. 
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Figura 32: Tomada 5B – Manchetes de Jornais. 

101 102 103 104 105 

 
106 107 108 109 110 

 
111 112 113 114  

 
Fonte: Elaborada pela Autora 

  

 A Tomada 5A está organizada em torno de quatorze quadros consecutivos, cujos 

números são 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72. A Tomada 5B também conta 

com quatorze quadros, organizados pelos números 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113 e 114. No entanto, nenhuma delas dispõem de elementos suficientes para 

análise, já que ambas não possuem em sua estrutura requisitos que se relacionem com as três 

subcategorias utilizadas em outras Tomadas, isto é, o Contato, a Distância Social e a 

Perspectiva, por esta razão, elas são serão consideradas. Estão em nosso trabalho apenas por 

integrar o vídeo.   

 A Tomada 6 é composta por quinze quadros, ordenados pelos números 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86. Os fragmentos identificados nesta Tomada dizem respeito 

a manifestação “Fora Dilma”, movimento realizado por cearenses, que na oportunidade, 

criaram uma coreografia que ficou popularmente conhecida como “a dancinha do 

impeachment”.  

 

Figura 33: Tomada 6: A “dancinha do impeachment”. 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

73 74 75 76 77 
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Oferta 

Plano Médio 
Plano Oblíquo 

78 79 80 81 82 

 
Oferta 

Plano Médio 
Plano Obliquo 

83 84 85 86  

 
Oferta 

Plano Médio 
Plano Oblíquo  

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

 Na Tomada 6, o Contato apresenta poucas mudanças. Só em um momento ou outro, 

alguns dos participantes representados nas imagens buscam interagir com quem os observa, 

como é o caso evidente de um participante do quadro 75, que lança seu olhar em direção aos 

seus espectadores. Porém, quando olhamos para a Tomada 6 de forma geral, percebemos a 

predominância do olhar de oferta, o que implica dizer que a maioria dos participantes ali 

representados idealizam ser contemplados.  

  A Distância Social é outra subcategoria que apresenta alterações nos planos. 

Observamos que o plano varia a partir do posicionamento das pessoas nas imagens, de modo 

que aqueles que estão localizados na parte frontal das imagens aparecem de maneira mais 

próxima, expondo apenas partes do corpo, o que se configura como plano fechado ou médio, 

enquanto que aqueles que estão dispostos mais para trás, distanciam-se mais das pessoas que 

os observam e, por isso, mostram o corpo inteiro, o que se caracteriza como plano aberto. Mas 

apesar da presença dos três planos na Tomada 6, de modo geral, observamos que há mais 

ocorrências do plano médio, o que significa que a maioria dos participantes representados nas 

imagens se relacionam socialmente com aqueles que os apreciam.   
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 Com relação à Perspectiva também percebemos variações. Nos quatorze quadros 

constituintes da Tomada 6, há participantes em ângulo frontal, (posicionados de frente para os 

expectadores) em ângulo oblíquo (retratados de perfil) e em ângulo vertical baixo 

(fotografados de baixo para cima), no entanto, em um contínuo o que prevalece na Tomada 6 é 

o ângulo oblíquo, o que indica que as pessoas ali retratadas estão dispersas em relação a quem 

as observam, isto é, não estão concentradas nos seus espectadores, mas sim na coreografia que 

estavam realizando. O quadro 13 reúne as partes mais importantes da análise da Tomada 6.  

 

Quadro 13: Resumo da Análise da Tomada 6. 

TOMADA 6 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE 

 
 
 

Contato 

 
 

Oferta 
 

 
Quando olhamos para a Tomada 
6 de forma geral, percebemos a 
predominância do olhar de 
oferta, o que implica dizer que 
a maioria dos participantes ali 
representados idealizam ser 
contemplados. 
 

 
 

Demanda 

 
 
 
 

Distância Social 
 

 
 

Plano Aberto 
 

 
Apesar da presença dos três 
planos na Tomada 6, de modo 
geral, observamos que há mais 
ocorrências do plano médio, o 
que implica dizer que a maioria 
dos participantes representados 
nas imagens se relacionam 
socialmente com aqueles que os 
apreciam. 
 

 
Plano Médio 

 
 

Plano Fechado 

 
 
 
 
 

Perspectiva 

 
 

Ângulo Frontal 
 

 
Em um contínuo o que 
prevalece na Tomada 6 é o 
ângulo oblíquo, o que indica 
que as pessoas ali retratadas 
estão dispersas em relação a 
quem as observam, isto é, não 
estão concentradas nos seus 
espectadores, mas sim na 
coreografia que estavam 
realizando. 
 

 
Ângulo Oblíquo 

 
 

Ângulo Vertical 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

 A Tomada 7 é constituída por quatorze quadros consecutivos, cujos números são 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Após recorrerem “a dancinha do impeachment”, 
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os produtores do remix evocam a fragmentos do videoclipe “Invasion of the Body Snatchers”, 

produzido pela banda baiana The Dead Billies, mas ao invés de manter a originalidade do 

gênero, eles fizeram algumas adaptações e substituíram as faces dos componentes da banda por 

faces de políticos brasileiros, dando um tom de animação. Considerando a mesma ordem de 

aparição do vídeo, as pessoas identificadas foram: quadro 88: Carmem Lúcia e Alexandre 

Moraes, quadros 89 e 90: Alexandre Moraes, quadro 91: Carmem Lúcia e Alexandre Moraes, 

quadro 92: Ricardo Lewandowski e Carmem Lucia, quadro 93: Michel Temer, quadro 94: 

Romero Jucá, quadro 95: Moreira Franco, quadro 96: Eliseu Padilha, quadros 97, 98, 99 e 100: 

Gilmar Mendes.  

 

Figura 34: Adaptação do videoclipe “Invasion of the Body Snatchers” 

Categorias de Contato, Distância Social e Perspectiva. 

87 88 89 90 91 

 
 Oferta Demanda Demanda Oferta Demanda 

 Plano Fechado Plano Médio 
 Oblíquo Frontal Ângulo Frontal Oblíquo Frontal 

92 93 94 95 96 

 
Oferta Demanda Oferta Demanda 

Plano Médio Plano Fechado 
Ângulo Oblíquo Ângulo Frontal 

97 98 99 100  

 
Oferta  

Plano Fechado  
Ângulo Oblíquo  

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

 O Contato Visual apresenta variações, dependendo dos quadros. O quadro 87 não se 

enquadra nas subcategorias pertencentes ao Significado Interativo, ou seja, a imagem (que 

contém apenas parte dos membros inferiores de algumas pessoas) não apresenta elementos que 

denotam interação, por esta razão, ele não será analisado.  No quadro 88, o olhar de Carmem 

Lúcia é de oferta, enquanto o de Alexandre Moraes (apesar da imagem cortada) é de demanda, 
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nos quadros 89 e 90, o olhar de Alexandre Moraes é de demanda, no 91 o olhar de Carmem 

Lúcia é de oferta, ao passo que o de Alexandre Moraes é de demanda. No quadro 92, tanto 

Ricardo Lewandowski quanto Carmem Lucia estão com olhar de oferta. No quadro 93, o olhar 

de Michel Temer é de demanda. No 94, Romero Jucá está de olhos fechados, o que indica 

oferta. Nos quadros  95 e 96, os olhares de Moreira Franco e de Eliseu Padilha são de demanda 

e nos quadros 97, 98, 99 e 100, os olhos de Gilmar Mendes estão entreabertos, indicando uma 

oferta. Lembramos aqui que, no olhar de oferta, o participante não interage visualmente com 

o seu espectador, ou melhor, o olhar dele não é direcionado para quem o observa. Já no olhar 

de demanda o participante representado busca estabelecer uma relação direta do seu olhar com 

o olhar do espectador, convidando-o para interação. Observando então a Tomada 7 como um 

todo, vimos que há mais registros de olhar de oferta do que de demanda.  

No tocante à Distância Social, também identificamos variações de enquadramentos. 

Nos quadros 88, 89 e 90, os participantes representados nas imagens expõem suas cabeças, 

ombros e parte dos braços, no entanto, não chegam a exibir a cintura, o que indica que eles 

foram enquadrados em plano fechado. Já nos quadros 91 e 92, há uma sutil diferença em 

relação aos anteriores. Neles vemos além da cabeça e dos ombros das duas pessoas exibidas, os 

braços estão quase todos a mostra e podemos ver a cintura, o que indica que elas foram 

enquadradas em plano médio. Nos quadros 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100, o enquadramento 

se deu em plano fechado. Reforçamos que no plano fechado (enquadramento que evidencia a 

cabeça e os ombros), os participantes são representados de maneira íntima, permitindo ao 

observador identificar sentimentos e emoções, e no plano médio (enquadramento mais amplo, 

que mostra a cintura, os ombros e a cabeça) os participantes relacionam-se socialmente com o 

seu espectador. Por conseguinte, examinando a Tomada 7 de forma contínua, vimos que apesar 

de haver evidências de mais de um plano, o que prevalece é o plano fechado.   

No que diz respeito à Perspectiva, a exemplo do que ocorreu com o contato e com a 

distância social, também identificamos algumas variáveis nas angulações. No quadro 88, 

Carmem Lúcia é mostrada em um ângulo oblíquo, enquanto que Alexandre de Moraes é 

disposto em um ângulo frontal. Nos quadros 89 e 90, Alexandre Moraes torna a aparecer em 

um ângulo frontal. Já no quadro 91, temos novamente Carmem Lúcia em ângulo oblíquo e 

Alexandre Moraes em ângulo frontal. No quadro 92, tanto Ricardo Lewandowski quanto 

Carmem Lucia aparecem dispostos em um ângulo oblíquo. Os quadros 93, 94, 95, e 96  

mostram Michel Temer, Romero Jucá, Moreira Franco e Eliseu Padilha através do ângulo 

frontal, enquanto que os quadros 97, 98, 99 e 100, retratam Gilmar Mendes por um ângulo 

oblíquo. Lembramos que o ângulo frontal sugere envolvimento entre o participante 
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representado na imagem e o sujeito que o observa, enquanto que o ângulo oblíquo pressupõe 

dispersão. Sendo assim, apesar das oscilações nos ângulos, a Tomada 7 apresentou mais 

ocorrências do ângulo frontal do que do oblíquo. No quadro 14, apresentamos uma síntese 

desta análise. 

 

Quadro 14: Resumo da Análise da Tomada 7 

TOMADA 7 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS RESUMO DA ANÁLISE  

 
 

Contato 

 
Oferta 

 

 
Observando a Tomada 7 como 
um todo, vimos que há mais 
registros de olhar de oferta do 
que de demanda. 

 
Demanda 

 
 
 
 

Distância Social 

 
Plano Médio 

 

 
Examinando a Tomada 7 de 
forma contínua, vimos que 
apesar de haver evidências de 
mais de um plano, o que 
prevalece é o plano fechado.   

 

 
Plano Fechado 

 
 

Perspectiva 

 
Ângulo Frontal 

 

 
Apesar das oscilações nos 
ângulos, a Tomada 7 apresentou 
mais ocorrências do ângulo 
frontal do que do oblíquo. 
 

 
Ângulo Oblíquo 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 
As últimas Tomadas inerentes ao objeto em análise são as de números 8 e 9. A exemplo 

do que ocorreu com a Tomada 5, nelas também não há presença de imagens. A Tomada 8, 

organizada consecutivamente pelos números 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130 

apresenta os créditos do video, ou seja, informa quem são as vozes que cantam a canção que 

perpassa todo o remix, quem são os instrumentistas e informam ainda os estúdios onde a referida 

mídia foi produzida. Já a Tomada 9, constituída pelos números 131, 132, 133, 134 e 135 traz as 

referências consultadas para compor o vídeo, isto é, apresenta uma lista informando de onde 

foram retirados os fragmentos que constituíram o remix “Acordo Nacional”.  

Diante do que foi apresentado nessa primeira parte da análise, apresentamos as nossas 

conclusões. Após observarmos o vídeo, a luz das subcategorias pertencentes ao Significado 

Interativo, vimos que no que tange ao Contato, a maioria dos participantes representados foram 

dispostos com um olhar de oferta, o que significa dizer que eles requisitavam contemplação. 

Quanto a Distância Social percebemos que o Plano Aberto e o Plano Fechado aparecem na 
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mesma proporção, o que implica dizer que uma parcela considerável dos participantes 

representados nas imagens, foi retratada de corpo inteiro, indicando assim, distanciamento em 

relação aos espectadores, enquanto a outra parte foi exibida mostrando apenas a parte superior 

do corpo (cabeça e ombros) revelando familiaridade entre eles e as pessoas que os observam. 

No que se refere a Perspectiva notamos o domínio do Ângulo Obliquo, o que expressa que a 

maioria dos participantes representados nas imagens estavam dispersos.  

Nesse sentido, entendemos que os recursos multimodais foram abordados no remix 

“Acordo Nacional” de modo a evidenciar o posicionamento do grupo produtor em relação ao 

acontecimento tratado no vídeo. Acreditamos que a escolha de cada fragmento foi intencional, 

eles (Os Trabalhistas) buscaram conteúdo que evidenciassem o pacto realizado contra o 

governo daquela época, concomitante a isso, mostraram que não eram a favor do acordo. Sendo 

assim, inferimos que o remix foi produzido como dispositivo de crítica. Na próxima subseção, 

apresentamos a segunda etapa da nossa análise. Dessa vez, considerando as relações 

intertextuais existentes no remix em estudo.  

 

5.2 Análise intertextual: aplicando o modelo proposto por Mozdzenski (2013) 
 

 Esta segunda parte da análise busca comtemplar o que foi proposto como segundo 

objetivo, isto é, compreender a intertextualidade como um fenômeno contínuo. Para isto, 

buscamos respaldo no modelo proposto por Mozdzenski (2013), que considera que as relações 

intertextuais devem se efetivar a partir do entrelaçamento entre a forma e a função do texto. 

Quanto à forma, pode ser implícita (quando a fonte do texto não é mencionada) e explícita 

(quando há citação do texto fonte). Em relação à função, esta pode indicar aproximação (que 

ocorre quando a voz do outro é empregada para garantir credibilidade) ou afastamento (que 

acontece mediante os casos de desqualificação da voz alheia).  

 Também nesta segunda parte examinaremos a música do remix, que para nós consiste 

em um intertexto, tendo em vista que os produtores do video recorreram a vozes que já haviam 

sido proferidas anteriormente, com intuito de compor algo “novo”, com novos significados.   

 Para dar início a esse segundo momento, repetiremos alguns procedimentos utilizados 

na primeira etapa, tais como o uso de Tomadas como unidade de análise e a contextualização 

dos acontecimentos citados no vídeo.  

 O remix “Acordo Nacional” consiste em um vídeo produzido com base em já ditos, isto 

é, a partir de material produzido por outrem. Do início ao fim da mídia, os produtores 

recorreram a eventos passados, com vistas a produzir sentido. A junção de cada fragmento, 
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revelou um produto híbrido e, por esta razão, ele será analisado também a partir das relações 

intertextuais.  

O ponto de partida para a análise serão as Tomadas (já usadas na primeira etapa). A 

ideia é observamos cada uma delas com vistas a compreender a sua forma e função. Em outras 

palavras, buscaremos compreender o porquê de cada inserção realizada pelos produtores do 

video. Melhor dizendo, buscaremos saber quais os sentidos expressos por cada intertexto.  

 Como já dito anteriormente, o remix tem início com a fala do apresentador Gregório 

Duvivier, que na oportunidade faz um pronunciamento acerca da conversa sucedida entre 

Sérgio Machado e Romero Jucá a respeito do Grande Acordo Nacional. Vejamos a figura a 

seguir: 

 

Figura 35: Tomada 1: Pronunciamento de Gregório Duvivier 

Relações Intertextuais - Quanto à forma e à função. 

03 04 05 06 07 08 

 
Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Observando as relações intertextuais (forma e função) nesse primeiro momento, 

poderíamos fazer as seguintes inferências: Gregório Duvivier trata-se de uma personalidade de 

grande destaque nacional, principalmente pelo seu senso de humor e pelas críticas formuladas 

em torno do cenário político, sendo assim, poderíamos arriscar em dizer que essa inserção teria 

sido proposital. Os Trabalhistas teriam recorrido a esta figura (e não a outra) pois sabiam da 

sua influência nas grandes mídias. Nesse sentido, observando a Tomada 1 quanto à forma e a 

função percebemos o seguinte:  

Quanto à forma, acreditamos se tratar de uma citação direta já que a imagem de 

Gregório Duvivier não apresenta alterações em relação ao texto fonte e o trecho em que ele fala 

também está idêntico ao conteúdo original (disponível no Facebook do apresentador).  

Em relação a função, isto é, no que diz respeito aos efeitos de sentidos construídos a 

partir da inserção de material alheio, podemos afirmar que se trata de uma citação positiva, 

pois acreditamos que a imagem de Gregório Duvivier foi incorporada ao remix com vistas a dar 

credibilidade ao vídeo.  
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Dessa forma a Tomada 1 encontra-se no quadrante 2, que indica explicitude quanto à 

forma, já que o enxerto é fidedigno, idêntico ao material original, além do mais, há menção da 

voz do autor citado, e aproximação quanto à função, já que o fragmento foi introduzido ao 

remix como recurso de persuasão.   

 

Gráfico 4: Intertextualidade na Tomada 1. 

 
Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013). 

 

A segunda incorporação realizada no remix diz respeito a fragmentos do filme “The 

Wonders – O sonho não acabou”. É o que podemos observar nas Tomadas 2A, 2B, 2C, 2D, 

2E e 2F.  

 

Figura 36: Tomada 2A: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

9 10 11 12 

 
13 14 15 16 
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Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Figura 37: Tomada 2B: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

21 22 

 
Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Figura 38: Tomada 2C: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

27 28 29 30 

 

Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Figura 39: Tomada 2D: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

41 42 43 44 

 

Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Figura 40: Tomada 2E: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 
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47 48 49 50 51 52 

 
Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Figura 41: Tomada 2F: Trechos do Filme “The Wonders – O sonho não acabou” 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

115 116 117 118 

 
119 120 121  

 
Fonte: Elaborada pela Autora. 

 
O filme “The Wonders – O sonho não acabou”, escrito e dirigido pelo ator Tom Hanks, 

narra a história de uma pequena banda de rock da Pensilvânia que sonhava em fazer sucesso. 

Com apenas uma música, a banda de garagem torna-se notória a partir de um acidente ocorrido 

com o baterista às vésperas de uma apresentação. Conhecida inicialmente por Oneders e depois 

denominada de The Wonders, a banda substitui o músico, que estava com o braço quebrado, 

por um rapaz que trabalhava em uma loja de eletrodomésticos.  

A substituição, de início, pareceu ter sido equivocada, já que o jovem que assumiu o 

lugar do músico acidentado apresentava mais afinidade com o jazz, no entanto, foi exatamente 

essa paixão por outro estilo musical que fez a diferença. O “novo baterista” apresentou um som 

diferente, uma batida mais compassada, ao invés de uma balada. A novidade deixou o vocalista 

da banda aborrecido, contudo, fez com que a música se destacasse ao ponto de alcançar sucesso 

nacional.  

O contexto histórico do filme The Wonders remete a uma resposta dos Estados Unidos 

para a Invasão Britânica. Ajustado à década de 1960, a trama apresenta uma contestação 
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estadunidense à popularidade de artistas do rock e pop do Reino Unido em solo americano. 

Quanto às críticas, há muitas avaliações positivas. A nota de aprovação do website americano 

Rotten Tomatoes foi de 91%, porém as salas de cinemas receberam um público razoável durante 

o período em que o filme esteve em cartaz.  

Diante de tudo o que foi exposto acerca do filme The Wonders, ressaltamos as nossas 

impressões. Em relação à forma, acreditamos estar novamente diante de um caso de citação 

direta, pois entendemos que a escolha de vários trechos do filme soa como se fosse várias 

citações diretas de um outro texto. No que concerne à função, consideramos estar diante de uma 

paródia/sátira, pois acreditamos que os Trabalhista evocaram tais fragmentos com o propósito 

de desqualificar o acontecimento abordado no vídeo, já que o remix trata de um grupo de 

políticos e pessoas públicas que estão sendo criticadas por estar “brincando com a cara do povo” 

ou como alguns dizem “sambando na cara da gente” para simbolizar o descaso com o povo. 

Daí a música, a dança, o riso deles que só pensam em se sobressair e esquecem das necessidades 

da população.  

Sendo assim, A Tomada 2 (e todas as suas segmentações) manifesta-se no quadrante 4. 

Apresenta explicitude da forma, pois os fragmentos inseridos no remix são tais quais aos que 

aparecem no filme e o texto de origem foi expressamente citado. Expressa distanciamento da 

função, já que as incorporações foram feitas visando criticar o evento tratado no remix, o que 

difere da ideia central contida no texto fonte.  

 

Gráfico 5: Intertextualidade na Tomada 2. 

 
Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013). 
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O terceiro momento do vídeo, ou melhor dizendo, a terceira inserção realizada pelos 

produtores do remix, corresponde a extratos da conversa ocorrida entre Sérgio Machado e 

Romero Jucá. As Tomadas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F reproduzem essa ocorrência, vejamos: 

 

Figura 42: Tomada 3A: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

17 18 19 20 

 
Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

Figura 43: Tomada 3B: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

23 24 25 26 

 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

Figura 44: Tomada 3C: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

 Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

31 32 33 34 35 

 
Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

Figura 45: Tomada 3D: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

37 38 39 40 
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Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

Figura 46: Tomada 3E: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

45 46 

 

Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

Figura 47: Tomada 3F: Reprodução do diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

53 54 55 

 
56 57 58 

 
Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

Em março de 2016, ocorreu um vazamento de um diálogo sucedido entre Romero Jucá, 

atual Presidente do Movimento Democrático Brasileiro – MDB e Sérgio Machado, político 

também filiado ao citado partido. Os dois tratavam, por telefone, de assunto relacionado à 

Operação Lava Jato quando, na oportunidade, Romero Jucá sugeriu a Sérgio Machado uma 

alteração no governo federal, cujo resultado seria um acordo para “estancar a sangria” da 

operação supracitada.  
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A conversa, que foi registrada de modo secreto, aconteceu em um período anterior ao 

processo de escolha por votos que instaurou o impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff. 

O remix em estudo (bem como as Tomadas em análise) trazem apenas uma pequena parte do 

diálogo, mas na íntegra ele tem um total de 1h15min e encontra-se em poder da Procuradoria 

Geral da República – PGR. 

As considerações apresentadas a respeito das Tomadas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F nos 

remetem as seguintes cogitações: quanto à forma estamos diante de uma citação direta, pois 

apesar do remix trazer apenas fragmentos de textos, estes são semelhantes aos que aparecem no 

texto-fonte. No que diz respeito à função consiste em uma citação negativa, pois acreditamos 

que os produtores do remix evocaram tais excertos com o propósito de deturpar aquele 

conteúdo. Nesse sentido, a Tomada 3 (e todos os seus desdobramentos) encontram-se no 

quadrante 4.  

 

Gráfico 6: Intertextualidade na Tomada 3. 

 

Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013). 

 

A forma demonstra explicitude, tendo em vista que os segmentos mostrados no remix 

foram extraídos do texto-fonte sem alterações e também porque a voz do autor do texto original 

foi mencionada. A função constata distanciamento já que conforme nosso entendimento, os 

trechos do diálogo (percebidos pelos sentidos da visão e da audição) foram utilizados com o 

propósito de criticar aquele acontecimento, isto é, desqualificar o Grande Acordo Nacional.  
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A Tomada 4, que diz respeito a quarta incorporação feita pelos Trabalhistas, evidencia 

a figura política do ex Deputado Federal Eduardo Cunha.  

 

Figura 48: Tomada 4: Eduardo Cunha tocando bateria 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

36 

 
Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Para entendermos o que motivou os Trabalhistas a inserirem no remix a imagem de 

Eduardo Cunha tocando bateria, será necessário entendermos a conjuntura daquela época. A 

imagem que surge na Tomada 4 foi um registro de uma visita que Eduardo Cunha (na época 

Presidente da Câmara dos Deputados) fez ao Programa Mariana Godoy Entrevista, no dia de 

sua estreia, em 08 de maio de 2015. Exibido pela Rede TV, o Talk Show30 era apresentado pela 

jornalista Mariana Godoy e contava com a participação do repórter Mauro Tagliaferri, pessoa 

responsável pela interação entre os entrevistados e os internautas.   

Durante a entrevista, Mariana questiona a Eduardo Cunha se ele gosta do Governo 

daquele momento, no caso, da Presidente Dilma, sem titubear ele responde que não se trata de 

gostar. Mais adiante a entrevistadora entra na pauta sobre a Operação Lava Jato e pergunta ao 

entrevistado “Quem redigiu os requerimentos cobrando propina das empresas que faziam 

serviços pra Petrobras?” e, novamente, sem tropeçar nas palavras, Cunha se posiciona e diz que 

ninguém foi em seu gabinete mas sim, no Serviço de Informática da Câmara para ter acesso a 

dados de arquivos, dá mais algumas explicações e afirma não ser autor do requerimento e diz 

ainda que tal documento é irrelevante, que “não vale nada”, e encerra o questionamento dizendo 

que não foge da raia porque não deve, “ quem não deve, não teme”.  

Em outro Momento da entrevista, Mariana fala para Cunha que ele escolhe a pauta, mas, 

logo em seguida, ela diz que em uma outra época ele não votaria em nenhum pedido de 

                                                 
 
30 Programa televisivo ou radialístico em que o apresentador (mediador) discuti assuntos diversos com as pessoas.  
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impeachment da Presidente Dilma. Eduardo responde à entrevistadora dizendo que o problema 

não é votar o pedido de impeachment, e acrescenta que pela legislação brasileira é uma 

Definição Monocrática do Presidente da Câmara e não da Câmara como um todo, e segue 

explicando que tal pedido teria de ser atendido ou negado por ele; caso deferisse, o pedido iria 

para o Plenário para que o processo fosse iniciado, caso indeferisse, caberia recurso. Ele segue 

a conversa dizendo que o que fez foi opinar, pois considera que fatos do mandato passado não 

implicam em crime de responsabilidade pelo exercício de um mandato atual. Posteriormente a 

isso, Eduardo fala que se for apresentada uma proposta de impeachment, ele analisará pelo 

conteúdo técnico exposto e responderá de forma técnica, e acrescenta que tem uma opinião 

contrária ao pedido, pois considera que o instrumento de impeachment não deve ser usado como 

recurso eleitoral.  

Após ouvir as explicações, Mariana encerra o primeiro momento da entrevista, pautado 

em questionamentos políticos, e dá início ao segundo momento, que traz indagações a respeito 

da vida familiar de Eduardo Cunha. Para esta ocasião, Mariana convida Claudia Cruz (esposa 

de Cunha). As duas iniciam uma conversa e após algumas perguntas clássicas sobre família, a 

repórter expõe algumas fotos que conseguiu com a entrevistada, mas o momento mais marcante 

desse segundo tempo da entrevista é a hora em que Eduardo Cunha toca bateria. Consideramos 

tal momento como relevante pois foi usado como instrumento para promover sentido ao remix 

“Acordo Nacional”. Diante do que foi exposto, vamos às nossas apreciações.  

O saber partilhado por nós acerca do assunto acima explicitado nos leva a fazer algumas 

inferências: o nome de Eduardo Cunha foi citado em diversos esquemas de corrupção, isto 

porque ele foi um dos beneficiários dos desvios de fundos ocorridos na Petrobras, denominado 

de petrolão. Investigadores da Operação Lava Jato acreditam que o diálogo ocorrido entre 

Romero Jucá e Sérgio Machado tenha sido uma das principais evidências que o ex presidente 

da Câmara atuava na surdina a favor do impeachment de Dilma. Cunha queria a substituição do 

governo daquela época por Michel Temer, por isso no diálogo há frases do tipo “porque o 

Michel é o Cunha”, “só o Renan que está contra...”.  

Na entrevista com Mariana Godoy, Eduardo usou do artifício da inverdade, foi 

dissimulado, pela forma como a conversa foi conduzida, parecia que ela era contra o pedido, 

quando na verdade, era o contrário. Sendo assim, o nosso conhecimento acerca do assunto em 

pauta nos leva a crer que Os Trabalhistas incorporam tais imagens para lembrar que o ato de 

um político tocar bateria num programa de TV pode demonstrar descontração, ou melhor, 

descomprometimento em relação às pautas mais urgente que uma pessoa deve ter. Poderíamos 

pensar também que as incorporações foram feitas com vistas a desvelar o posicionamento de 
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Eduardo Cunha acerca do impeachment, e indo um pouco mais longe, poderíamos até supor 

eles inseriram tal imagem também com o intuito de mostrar que Cunha estava comemorando o 

que estava por vir isto é, a saída de Dilma da Presidência da República.  

No que tange as relações intertextuais, chegamos as seguintes conclusões: Quanto à 

forma estamos diante de uma citação direta, pois os fragmentos utilizados no remix são 

idênticos aos que estão contidos no texto-fonte. No que diz respeito à função, acreditamos que 

se trate de uma paródia/sátira, pois o sentido do texto é retrabalhado, reconfigurado. Os 

produtores do remix investiram em uma imagem para dá uma nova conotação, diferentemente 

daquela mostrada na entrevista com Mariana Godoy. 

Assim sendo, a Tomada 4 encontra-se do quadrante 4. A forma apresenta explicitude, 

pois os segmentos utilizados pelos produtores do remix não sofreram alterações em relação ao 

texto de origem, isto é, o material utilizado (mesmo que em partes) está análogo ao que foi 

apresentado durante o Programa de Mariana Godoy e o texto-fonte está expressamente citado 

no final do vídeo. Quanto à função, percebemos um distanciamento em relação ao sentido 

expresso pelo texto-fonte. O significado dado pelos produtores do vídeo foi com vistas a 

desqualificar a imagem de Eduardo Cunha. 

 

Gráfico 7: Intertextualidade na Tomada 4. 

 

Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013). 

 

As Tomadas 5A e 5B correspondem a manchetes dos jornais Folha de S. Paulo, O Globo 

e o Estadão. Para tornar viável a análise desse momento do vídeo, investigamos cada uma das 
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incorporações realizada pelo grupo Os Trabalhistas com vistas a descobrirmos se tais imagens 

foram extraídas das capas dos citados jornais, como parecem ter sido, ou se consistem em 

imagens editadas. O ponto de partida para nossas buscas foram os títulos de cada matéria. 

Através dos textos em destaque descobrimos a origem, a data e a autenticidade das imagens 

utilizadas pelos produtores do remix.    

 

Figura 49: Tomada 5A: Manchetes de Jornais 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e à função. 

59 60 61 62 63 

 
64 65 66 67 68 

 

69 70 71 72  

 
Fonte: Elaborada pela Autora 

 

Figura 50: Tomada 5B: Manchetes de Jornais 

Relações Intertextuais: Quanto a forma e função. 

101 102 103 104 105 

 
106 107 108 109 110 

 
111 112 113 114  
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Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

A imagem que dá início a Tomada 5A, à primeira vista, parece pertencer a uma 

manchete do Jornal Folha de S. Paulo, no entanto, através de buscas realizadas no site do Jornal 

citado, descobrimos que essa primeira imagem não consiste exatamente em uma manchete, mas 

sim em uma montagem feita pelo grupo Os Trabalhistas. A informação que o grupo apresentou 

não aparece na primeira página do Jornal Folha de S. Paulo31, ela é parte constituinte de uma 

matéria publicada na seção “Poder” cujo título é: “STF solta dois presos da Lava Jato e adia 

decisão sobre Dirceu”32. A matéria na íntegra, publicada no dia 25 de Abril de 2017, informava 

que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal havia concedido liberdade a João Carlos 

Genu (ex-assessor do Partido Progressista – PP) e a José Carlos Bumlai (amigo do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva), e que uma terceira pessoa, o ex-ministro José Dirceu, teria seu 

pedido de liberdade analisado.  

A segunda incorporação pertencente a Tomada 5A diz respeito a uma imagem do Jornal 

O Globo cujo título é “STF manda soltar procurador que teria ajudado JBS em investigação”33. 

A forma como a imagem foi incorporada ao vídeo nos passou a impressão de que se tratava de 

uma foto da capa do Jornal O Globo, no entanto, através de algumas buscas no site do referido 

jornal, descobrimos que não. As pesquisas que fizemos nos mostrou que a matéria é verídica e 

o que título não passou por nenhuma alteração, no entanto não foi publicada na primeira página 

do Jornal O Globo34 (como dá a entender na imagem) mas sim no caderno “Política”, sendo 

assim entendemos que a imagem passou por um processo de edição. A reportagem foi publicada 

no dia 01 de agosto de 2017. O conteúdo exposto na matéria informava que a Segunda Turma 

do Supremo Tribunal Federal havia mandado soltar o Procurador da República Ângelo Goulart 

Vilela, que havia sido preso em maio de 2017, após denúncias feitas por executivos da empresa 

brasileira JBS.  

                                                 
 
31 Imagem da Capa do Jornal Folha de S. Paulo Disponível em: https://bit.ly/2lUsTm3. Acesso em: 18 set. 2019 
32 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://bit.ly/2lKemZY. Acesso em: 11 set. 2019.  
33 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://glo.bo/2qdDoQH. Acesso em: 11 set. 2019.  
34 Imagem da Capa do Jornal do Jornal O Globo disponível em: https://bit.ly/2mj5jPZ. Acesso em: 16 set. 2019. 
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A terceira inserção inerente à Tomada 5 consiste em mais uma notícia publicada pelo 

Jornal Folha de S. Paulo.  A frase em destaque que dizia “Relator da Lava Jato no STF manda 

soltar aliado de Temer”35 foi utilizada por nós como instrumento de busca. Através dela tivemos 

acesso à matéria na íntegra e mais uma vez vimos que a imagem apresentada no video não foi 

extraída da capa do Jornal Folha de S. Paulo36, mas sim da Seção “Poder”. Publicada em 01 de 

julho de 2017, a reportagem informava que o Ministro Edson Fachin havia determinado (em 30 

de junho de 2017) a liberdade do ex-assessor presidencial Rodrigo Rocha Loures, ficando este 

condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.   

A quarta incorporação jornalística realizada pelo grupo Os Trabalhistas foi extraída do 

Jornal O Globo. O título da matéria era “Gilmar Mendes manda soltar mais três réus da Lava 

Jato no RJ”37 e mais uma vez, serviu de norte para as nossas buscas. Nas pesquisas que fizemos 

não identificamos uma imagem igual à que foi mostrada no vídeo, o que nos fez pensar que 

mais uma vez não estávamos diante de notícia publicada na primeira página no jornal, mas sim 

de uma imagem editada. Para dirimir nossas dúvidas buscamos a capa do jornal38 e constatamos 

que a imagem citada não foi extraída de lá. Em visita ao site do Jornal O Globo também não 

encontramos nada parecido com o título supracitado, já na visita que fizemos ao site do G1, 

encontramos uma matéria com o mesmo título. Publicado em 23 de agosto de 2017, o texto 

jornalístico comunicava que o Ministro Gilmar Mendes havia concedido a liberação de Rogério 

Onofre (ex presidente do Departamento de Transportes Rodoviário - Detro), Dayse Deborah 

Alexandra Neves (esposa de Rogério Onofre) e David Augusto Sampaio (policial civil 

aposentado acusado de estar envolvido no esquema de corrupção de propina). 

A quinta imagem alusiva a material jornalístico foi reproduzida do Jornal Estadão. O 

texto em epígrafe que dizia “Governo reduz equipe da Lava Jato e corta verba da PF”39 foi 

usado como sentença chave para nossas averiguações. Buscamos saber, através do título da 

matéria, se aquela imagem havia sido retratada da capa do Jornal Estadão ou se era mais uma 

imagem formatada. Consultamos o site do citado jornal e constatamos que aquela imagem, a 

exemplos das outras anteriores, havia sido editada. A referida notícia, publicada em 21 de maio 

de 2017 não consta na primeira página do jornal40, mas sim na coluna “Política”. O texto 

informava que a Polícia Federal – PF havia reduzido a equipe de delegados destacados para a 

                                                 
 
35 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://bit.ly/2kw2aMl. Acesso em: 12 set. 2019.  
36 Imagem da Capa do Jornal Folha de S. Paulo disponível em: https://bit.ly/2mstU4Z. Acesso em: 16 set. 2019 
37 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://glo.bo/2qdDzeP. Acesso em: 12 set. 2019.  
38 Imagem da Capa do Jornal O Globo disponível em: https://bit.ly/2mfPw4k. Acesso em: 16 set. 2019. 
39 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://bit.ly/2EkFFB8. Acesso em: 16 set. 2019 
40 Imagem da Capa do Jornal O Estadão disponível em: https://bit.ly/2mkF23O. Acesso em: 16 set. 2019. 



117 
 

Força Tarefa feita pela Operação Lava Jato em Curitiba. Além disso a matéria anunciava um 

contingenciamento de 44% do orçamento de custeio previsto para 2017.   

O segundo momento de incorporações jornalísticas, denominado por nós de Tomada 

5B, seguiu os mesmos parâmetros investigativos utilizados na Tomada 5A, isto é, buscamos 

saber se as imagens inseridas no vídeo foram publicadas nas primeiras páginas dos citados 

jornais, ou se são partes constituintes de outras colunas/seções, para isso, usamos os títulos de 

cada matéria.  

A primeira incorporação da Tomada 5B traz uma imagem referente ao Jornal O Globo.  

O título “Alexandre de Moraes toma posse no Supremo nesta quarta-Feira41” foi a base para 

buscarmos saber se tal notícia havia sido divulgada na capa do jornal, assim como nos mostra 

a imagem, ou se seria mais uma montagem realizada pelos produtores do vídeo. Pesquisas feitas 

no Google através do título nos mostraram que o conteúdo não consta na primeira página. A 

matéria de fato circulou, foi publicada em 22 de março de 2013. O teor informava que 

Alexandre de Moraes tomaria posse como Ministro do Superior Tribunal Federal em 

substituição ao magistrado Teori Zavascki (vítima de acidente aéreo ocorrido em 19 de janeiro 

de 2017). Na tentativa de encontramos uma imagem da capa do jornal, continuamos as buscas, 

só que dessa vez utilizamos a sentença “Capa do Jornal O Globo 22 de março de 2017”42. A 

frase nos direcionou para o que procurávamos e, de fato, tivemos a comprovação de que a 

imagem mostrada no remix não condiz com a que encontramos, sendo assim, se trata de mais 

uma imagem que passou pelo processo de edição.  

A segunda imagem pertencente à Tomada 5B diz respeito a uma matéria do Jornal Folha 

de S. Paulo cujo título era “Com Alexandre de Moraes STF decide alinhado a teses do governo 

federal”43. As buscas, a partir do texto em destaque, nos mostraram que a matéria não foi 

publicada na primeira página do jornal Folha de S. Paulo44. De posse dessa informação, 

continuamos nossas pesquisas e descobrimos que a imagem remete a um conteúdo publicado 

pelo site da Folha Uol, no dia 30 de março de 2017, na seção “Mercado”. A matéria informava 

que o Ministro Alexandre de Moraes estava a favor das teses defendidas pelos Governo Federal. 

Concluídas as buscas, vimos que estávamos diante de mais uma fotomontagem.  

A terceira incorporação inerente a Tomada 5B traz outra imagem do Jornal O Globo. A 

manchete que dizia “Alexandre de Moraes rejeita ações sobre pedidos de impeachment de 

                                                 
 
41 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://glo.bo/2mch6PU. Acesso em: 16 set. 2019.  
42 Imagem da Capa do Jornal O Globo disponível em: https://bit.ly/2mkBaji. Acesso em: 16 set. 2019.  
43 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://bit.ly/2kOkGiX. Acesso em: 16 set. 2019 
44 Imagem da Capa do Jornal Folha de S. Paulo disponível em: https://bit.ly/2mlpDAi. Acesso em: 17 set. 2019.  
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Temer” norteou as nossas buscas. Consultamos o Google, que nos direcionou para o site da 

Época Negócios45, e lá descobrimos que o título em evidência não dizia respeito a um conteúdo 

publicado na primeira página do Jornal O Globo46. Tratava-se de uma matéria publicada no 

citado site, em 23 de agosto de 2017, cujo teor comunicava que O Ministro Alexandre de 

Moraes havia negado a continuidade de dois mandados de segurança que solicitavam à Corte 

que ordenassem, ao Presidente da Câmara Rodrigo Maia, a conceder encaminhamento dos 

pedidos de impeachment de Michel Temer. Encerradas as pesquisas, vimos que a imagem em 

análise foi produzida a partir de uma montagem.   

A quarta e última incorporação relativa a Tomada 5B fez novamente menção ao Jornal 

Folha de S. Paulo. A matéria cujo título era “Câmara rejeita denúncia e livra Temer de responder 

a processo no Supremo” serviu de fundamento para que iniciássemos as nossas investigações. 

A partir do título fizemos uma busca e descobrimos que o conteúdo não consta na primeira 

página do Jornal Folha de S. Paulo47, mas sim no site do G148, na Coluna “Política”. A matéria, 

publicada em 02 de agosto de 2017, noticiava que a Câmara havia aprovado O Relatório de 

Constituição e Justiça – CCJ (de responsabilidade do Deputado Paulo Abi-Ackel do Partido da 

Social Democracia Brasileira – PSDB de Minas Gerais) que aconselhava que a denúncia da 

Procuradoria Geral da República por crime de corrupção passiva contra Michel Temer fosse 

rejeitada. Finalizadas as averiguações, contatamos que a última imagem alusiva a conteúdo 

jornalístico, assim, como todas as outras, consiste em uma fotomontagem.  

As buscas que fizemos nos mostraram que as inserções relativas a conteúdos 

jornalísticos correspondem a notícias que de fato circularam, no entanto, todas as imagens 

passaram por processo de edição. De todas as imagens pertencentes as Tomadas 5A e 5B, não 

há sequer uma que não tenha sido alterada, contudo as modificações foram em torno do visual. 

No que consiste aos elementos textuais, apenas uma imagem apresentou divergência em relação 

ao texto-fonte. A primeira imagem pertencente a Tomada 5A não mostrou a manchete 

completa. Na íntegra a manchete dizia “STF solta dois presos da Lava Jato e adia decisão sobre 

Dirceu”. Após ter sido editada, a imagem apresentou um texto mais reduzido “STF solta dois 

presos da Lava Jato.  

No âmbito das relações intertextuais esses dados nos levam as seguintes inferências: No 

tocante à forma entendemos que estamos diante de uma paráfrase. Cada imagem incorporada 

                                                 
 
45 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://glo.bo/2mfd8pJ. Acesso em: 17 set. 2019.  
46 Imagem da Capa do Jornal O Globo disponível em: https://bit.ly/2mfPw4k. Acesso em: 17 set. 2019.  
47 Imagem da Capa do Jornal Folha de S. Paulo disponível em: https://bit.ly/2lUzyN4. Acesso em: 18 set. 2019. 
48 Mais informações sobre a matéria estão disponíveis em: https://glo.bo/2fg7Pzv. Acesso em: 18 set. 2019. 
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passou por processo de edição, no entanto as alterações observadas não contrariam o 

entendimento, já que elas ocorreram apenas em torno do aspecto visual, nesse sentido, 

acreditamos se tratar de uma paráfrase. Com relação à função, acreditamos estar diante de uma 

paráfrase positiva. Presumimos que cada incorporação foi feita com vistas a evidenciar que 

tudo (todas aquelas matérias) fazia parte de um pacto. Os Trabalhistas juntaram imagens que 

continham conteúdos correlatos, com o propósito de mostrar que diferentes jornais estavam 

tratando do mesmo assunto, isto é, do Grande Acordo Nacional.  

Nesse sentido, as Tomadas 5A e 5B encontram-se no quadrante 2. A forma manifesta 

explicitude, pois o conteúdo textual apresentado nas imagens é semelhante ao conteúdo 

existente nos textos-fontes e porque as vozes dos autores citados (nesse caso os jornais) são 

identificadas claramente. A função demonstra aproximação, já que todas as imagens 

incorporadas estão relacionadas as matérias jornalísticas que deram origem as fotomontagens. 

 

Gráfico 8: Intertextualidade nas Tomada 5A e 5B. 

 
Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013).  

 

A Tomada 6, que diz respeito ao sexto acontecimento incorporado ao remix, traz alguns 

fragmentos de uma coreografia que ficou conhecida como “a dancinha do impeachment”.  

 

Figura 51: Tomada 6: A “dancinha do impeachment”. 

Relações Intertextuais – Quanto à forma e a função. 

73 74 75 76 77 
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78 79 80 81 82 

 
83 84 85 86  

 
Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

As imagens pertencentes à Tomada 6 são provenientes de um video produzido pelo 

grupo cearense Consciência Patriótica, no entanto a versão utilizada pelos produtores do remix 

não foi a mesma que o citado grupo publicou na sua página do Facebook49. O vídeo 

disponibilizado no facebook do grupo Consciência Patriótica foi publicado em 08 de março de 

2016 e consiste em um tutorial ensinado os 06 passos de uma dança que deveria ser apresentada 

no ato pró-Impeachment. Já o video utilizado como fonte pelos Trabalhistas foi publicado na 

plataforma YouTube em 22 de abril de 201650 e consiste na encenação da coreografia durante 

uma manifestação contra o Governo da época.  

Com respeito às relações intertextuais, chegamos as seguintes conclusões: Em relação 

à forma, afirmamos estar diante de uma citação direta porque as imagens incorporadas ao 

remix são as mesmas vistas no texto-fonte. No tocante à função, consideramos que se trata de 

uma citação negativa, pois acreditamos que as imagens da dancinha do impeachment tenham 

sido incorporadas ao remix com vistas a depreciar a voz dos seus produtores e das pessoas que 

concordam com o propósito dela.  

Sendo assim, a forma manifesta explicitude, visto que os fragmentos utilizados são os 

mesmos identificados no texto de origem e há menção do texto-fonte, e a função expressa 

distanciamento, uma vez que as inserções imagéticas relativas a estas Tomadas não expressam 

                                                 
 
49 Versão publicada no Facebook do grupo Consciência Patriótica. Disponível em: https://bit.ly/228GdgV. Acesso 
em: 24 set. 2019.  
50 Versão citada pelo grupo Os Trabalhistas. Disponível em: https://bit.ly/2mqXbwZ. Acesso em: 24 set. 2019. 
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o mesmo sentido apresentado no texto-fonte. Nesse sentido, todas as imagens inerentes a 

Tomada 6 se situam no quadrante 4. 

 

Gráfico 9:  Intertextualidade na Tomada 6. 

 
Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013).  

 

A sétima incorporação realizada pelos produtores do remix corresponde à Tomada 7 e 

apresenta alguns fragmentos (editados) do videoclipe “Invasion of the Body Snatchers”. 

 

Figura 52: Tomada 7: Adaptação do videoclipe “Invasion of the Body Snatchers” 

Relações Intertextuais: Quanto à forma e a função. 

87 88 89 90 91 

 
92 93 94 95 96 

 
97 98 99 100  

 
Fonte – Elaborada pela Autora. 
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A exemplo do que aconteceu com as imagens correspondentes à Tomada 6, as imagens 

inerentes à Tomada 7 também passaram por processo de edição. O acontecimento citado nesse 

momento do remix diz respeito a alguns segmentos do vídeo “Invasion of the Body 

Snatchers”51, pertencente a banda de rock baiana The Dead Billies.  

O grupo baiano iniciou a carreira no ano de 1991. Com quatro integrantes, Joe 

Tromondo (baixista), Rex Crotus (baterista), Morotó Slim (guitarrista) e Mosckabilly 

(vocalista). The Dead Billies se destacava por suas performances. No ano de 1996, a banda 

lançou o seu primeiro CD e, devido ao sucesso, tiveram a oportunidade de gravar “Invasion of 

the Body Snatchers”, primeiro videoclipe do grupo, lançado no ano de 1997. 

O clipe “Invasion of the Body Snatchers” tem início com o pronunciamento do produtor 

Pico Garcez52 que apresenta aos amantes do rock a banda The Dead Billies. A cena exibida logo 

após a apresentação da banda mostra a imagem de um disco voador, o que alude a uma invasão 

alienígena. O título do clipe, que traduzido para o português significa “Invasores de Corpos”, 

reporta a história de ficção científica “The Body Snatchers” publicada por Jack Finney53, em 

1954. O romance descreve uma invasão alienígena ocorrida em Santa Mira, na Califórnia. A 

invasão se dá a partir de sementes que vêm do espaço e substituem as pessoas.  

Adaptada algumas vezes ao cinema, a obra inspirou a banda The Dead Billies na 

produção do seu primeiro clipe, que serviu de influência para a produção do video “Acordo 

Nacional”. Os Trabalhistas incorporaram ao remix alguns fragmentos do clipe “Invasion of the 

Body Snatchers”, mas, ao invés de manter a originalidade dos excertos, eles fizeram algumas 

alterações e substituíram as faces dos integrantes da banda The Dead Billies por rostos de 

pessoas que integram (integraram) o cenário político brasileiro. 

 Conforme citamos na primeira fase da análise, as pessoas identificadas foram: Carmem 

Lúcia, Alexandre Moraes, Ricardo Lewandowski, Michel Temer, Romero Jucá, Moreira 

Franco, Eliseu Padilha e Gilmar Mendes.  

Nesse sentido, pressupomos que as incorporações realizadas pelos Trabalhistas têm uma 

conotação metafórica. É como se eles quisessem nos mostrar que o Brasil estava sendo invadido 

(tomado) por seres alienígenas. Outro detalhe que destacamos é o sorriso estampado no rosto 

de cada personalidade. Entendemos que a escolha daquelas imagens em detrimento de outras 

                                                 
 
51 Videoclipe “Invasion of the Body Snatchers” Disponível em: https://bit.ly/2mJeCbY. Acesso em: 25 set.  2019. 
52 Produtor do Video Clipe “Invasion of the Body Snatchers”. 
53 Autor Americano que se destacou através de suas obras de ficção científica.  
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tem uma razão. Ousamos dizer que os sorrisos indicam escárnio. Aquelas pessoas estavam rindo 

do povo brasileiro.  

 Evidenciamos agora as relações intertextuais. No tocante à forma, afirmamos se tratar 

de uma paráfrase, pois apesar de ter havido modificações em torno do texto de origem, 

conseguimos identificá-lo. No que se refere à função, acreditamos se tratar de uma 

paródia/sátira, posto que as inserções e principalmente, as fotomontagens foram feitas para 

expressar uma crítica ao contexto político daquela época.  

Nessa perspectiva, a Tomada 7 encontra-se no quadrante 4. Tem-se a explicitude da 

forma, pois apesar das imagens terem sido parcialmente editadas, ainda foram mantidos muitos 

elementos inerentes ao texto de origem, e distanciamento no que tange a função, já que o 

sentido apresentado pelos produtores do remix se afasta do sentido expresso no texto-fonte. 

 

Gráfico 10: Intertextualidade na Tomada 7. 

 

Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013). 

 

As tomadas 8 e 9 referem-se aos créditos e as indicações das fontes. São imagens que 

indicam os nomes dos integrantes da banda Os Trabalhistas (e a função que cada um 

desempenha) bem como mencionam as fontes que serviram de base para a produção do vídeo 

em estudo, isto é, são imagens meramente informativas. Não há nelas elementos suficientes 

para análise. Por esta razão, não serão consideradas. A seguir, apresentamos a análise da canção 

que perpassa todo o remix.  
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Também conhecida como aquilo que se canta, a melodia da música que faz parte do 

remix “Acordo Nacional”, consiste (como já dissemos em outras oportunidades) na reprodução 

parcial do diálogo sucedido entre Romero Jucá e Sérgio Machado. Parte da conversa dos dois 

foi musicalizada pelo grupo Os Trabalhistas e inserida no vídeo como sendo parte constituinte 

deste. A letra, que também aparece no video em forma de legenda, pode ser vista a seguir.  

 

Título: Acordo Nacional  

 

Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. 

Só o Renan que está contra essa porra, porque não gosta do Michel. 

 

Porque o Michel é o Cunha. 

Gente, esquece o Cunha, o Cunha está morto, porra. 

 

É um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional. 

 

Com o Supremo, com tudo. 

Com o Supremo, com tudo. 

 
Com tudo, aí parava tudo.  

Delimitava onde está. 

 

Os cincos primeiros versos, de acordo com a nossa compressão, são equivalentes às 

estrofes e não se repetem, já a partir do sexto, há repetições, o que nos fez inferir que se tratam 

do refrão. A imagem abaixo mostra a segmentação que fizemos para organizar a canção a partir 

de Tomadas. 

 

Figura 53: Identificação das tomadas do vídeo remix por cores. 

  03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

 Fala de Gregório Duvivier Introdução - Instrumental 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Introdução - 
Instrumental 

Rapaz, a solução mais fácil era botar o 
Michel 

Só o Renan que está contra 
essa porra 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Porque não gosta do Michel 
(porquê, porquê) 

Porque o Michel é o Cunha. Gente, 
esquece o Cunha, o Cunha está 

morto, 
Porra. 

É um acordo, botar o 
Michel, num grande 

acordo na- 
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

-cional... Com o Supremo com tudo 
Com o Supremo com tudo. Com o Supremo 

com tudo 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Com tudo, aí parava tudo. 
Delimitava onde 

está. 
Delimitava onde 

está. 
Delimitava onde... 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

... está. Delimitava onde está. Solo de guitarra 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

Solo de guitarra 
Com o Supremo 

com tudo 
Com o Supremo com tudo 

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
Com o Supremo 

com tudo 
Com tudo, aí parava tudo. Delimitava onde está. Delimitava onde... 

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

...está. Delimitava onde está. Delimitava onde está... 

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

 Finalização – improvisação de guitarra – gritos e aplausos da plateia 

131 132 133 134 135 
 

Gritos e aplausos da plateia 
Fonte – Elaborada pela Autora. 

 

Para tonar a figura mais esclarecedora ainda, usamos para cada Tomada, uma cor 

diferente.  

 
Figura 54: Legenda: Identificação das tomadas do vídeo remix por cores. 

Cores  Tomada(s) 
 Gregório Duvivier Greg News – HBO - 2017 
 Banda The Wonders Filme The Wonders, o Sonho não acabou - 1996 
 Conversa telefônica Conversa telefônica – Jornal Nacional – 2016 
 Eduardo Cunha na bateria Programa Mariana Godoy Entrevista - 2015 
 Manchetes de Jornais O Globo, Folha de S. Paulo e Estadão 
 Dança de protesto Dança do impeachment – 2016 
 Dancinha Videoclipe da banda The Dead Billies - 1997 
 Créditos Tomada 8 
 Indicação das fontes Tomada 9 

Fonte – Elaborada pela Autora. 
 

Observando as relações intertextuais concernentes a letra da música, podemos fazer as 

seguintes inferências. Quanto à forma afirmamos estar diante de uma citação direta, já que os 

fragmentos utilizados no vídeo são os mesmos contidos no texto-fonte (diálogo). No que tange 

à função, consideramos se tratar de uma citação negativa, pois entendemos que os fragmentos 

que compõem a letra do remix foram utilizados de modo a desqualificar o texto-fonte, o que 
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significa dizer que os sentidos expressos no diálogo (sucedido entre os dois representantes 

políticos) e na letra da música são divergentes. 

Sendo assim, a letra do remix se encontra no quadrante 4. A forma apresenta 

explicitude, pois o texto citado no video está equivalente ao texto-fonte (equivalente ao 

material disponibilizado pelo áudio vazado). Destarte, mesmo se tratando de um texto 

divulgado de forma oculta (nos referimos aqui a conversa na íntegra, ao conteúdo original), 

consideramos a explicitude da forma, tendo em vista que no final do remix há indicação de uma 

fonte. Já a função apresenta distanciamento, pois a voz alheia (os trechos da conversa) foi 

citada com um sentido diferente daquele existente no texto-fonte, ou seja, foi incorporada ao 

remix com vistas a depreciar o teor do diálogo bem como, desqualificar os seus autores. 

 

Gráfico 11: Intertextualidade na Canção do remix. 

 

Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013). 

 

 Concluída a análise da canção, mostraremos agora a relação da música com cada 

imagem incorporada. Ao longo do video percebemos que o grupo responsável pela produção 

incorpora elementos audiovisuais que corroboram com aquilo que está sendo cantado. Imagens 

estáticas e dinâmicas fazem parte da composição, somando-se no final, um total de nove 

incorporações, que para nós são consideradas por Tomadas.  

A Tomada 1 (constituída pelos números 03, 04, 05, 06, 07 e 08) não diz respeito ao 

início da música. Antes de introduzir a canção no remix, os produtores recorrem a imagem e a 

fala de Gregório Duvivier. O fragmento utilizado nesse momento funciona (pelo menos no 
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nosso entendimento) como uma espécie de abertura oficial do video. Interpretamos que essa 

incorporação foi feita porque a fala de Gregório está em total consonância com o assunto 

apresentado no vídeo, isto é, O Grande Acordo Nacional, de modo que parece até que o remix 

foi produzido por ele. No entanto, o enxerto que o apresentador aparece é parte constituinte do 

vigésimo episódio do Greg News. 

Os efeitos sonoros e alguns versos da música foram identificados a partir da Tomada 2. 

Segmentada em 6 partes, essa Tomada está organizada da seguinte forma: Tomada 2A – 

números 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; Tomada 2B – números 21 e 22; Tomada 2C – números 

27, 28, 29 e 30; Tomada 2D – números 41, 42, 43 e 44; Tomada 2E – números 47, 48, 49, 50, 

51 e 52; Tomada 2F – números 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121.  A primeira parte traz uma 

introdução instrumental acompanhada de uma imagem da banda The Wonders. As demais 

partes apresentam versos da música (incluindo o refrão) e solos de guitarra relacionados a 

diferentes imagens da mesma banda, dando a impressão que a música está sendo tocada e 

cantada por ela. Sendo assim, concluímos que essa foi a intenção do grupo Os Trabalhistas, de 

infundir a ideia de que a banda The Wonders era quem estava cantando e tocando o grande hit 

daquele momento.  

Grande parte da música se passa durante a Tomada 3. Essa tomada, a exemplo da 2, 

também está fragmentada em seis partes e cada uma delas está organizada a partir de letras e 

números, de modo que a Tomada 3A está representada pelos algarismos 17, 18, 19 e 20; a 3B 

pelos números 23, 24, 25 e 26; a 3C identificada pelos números 31, 32, 33, 34 e 35; a 3D pelos 

números 37, 38, 39 e 40; a 3E pelos números 45 e 46 e, por último, a 3F, designada pelos 

algarismos 53, 54, 55, 56, 57 e 58. As imagens que estão em destaque neste momento do vídeo 

são as de Romero Jucá e a de Sérgio Machado. Em todos os momentos inerentes a este evento, 

as imagens não mudam, apenas a letra da canção apresenta uma progressão, fazendo-nos inferir 

que tais incorporações foram feitas com vistas a reproduzir parte do diálogo ocorrido entre os 

dois, e também de demarcar as falas, isto é, mostrar quem falou o que. Além do que já citamos 

antes, que tais inserções foram feitas principalmente para desqualificar a conversa e as duas 

figuras envolvidas nela.  

A quarta incorporação, que equivale a Tomada 4, traz a imagem de Eduardo Cunha. No 

momento que tal imagem é evidenciada, a canção reverbera a palavra “Porra”, que de acordo 

com o que é explicitado no remix, foi pronunciada por Romero Jucá através da frase “[...] o 

Cunha está morto, Porra”. Fazendo a relação da palavra em evidência com a imagem de Cunha, 

podemos dizer que tal incorporação foi realizada com vistas a apontar a figura de Cunha como 

imprópria em relação ao Impeachment/Acordo Nacional, já que ele estava para ser cassado ou 
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preso devido aos muitos problemas relacionados à Procuradoria Geral da República, ao 

Supremo Tribunal Federal e à Comissão de Ética da Câmara. Era como se Romero Jucá quisesse 

dizer que era indevido contar com Eduardo Cunha.  

Para estabelecer relação com parte do refrão (especificamente com o verso “Delimitava 

onde está”), os produtores do remix incorporaram algumas manchetes de jornais. Considerada 

por nós como Tomada 5, este momento do vídeo está organizado em duas etapas: Tomada 5A 

e Tomada 5B. A Tomada 5A, que vai do números 59 ao 72, apresenta as seguintes manchetes:  

Jornal Folha de S. Paulo: “STF solta dois presos da Lava Jato”; Jornal o Globo:  “STF manda 

soltar procurador que teria ajudado JBS em investigação”; Jornal Folha de S. Paulo: “Relator 

da Lava Jato no STF manda soltar aliado de Temer”; Jornal O Globo, “Gilmar Mendes manda 

soltar mais três réus da Lava Jato no RJ”; Jornal Estadão: “Governo reduz equipe da Lava Jato 

e corta verba da PF”. Já as manchetes mostradas na Tomada 5B são: Jornal O Globo: 

“Alexandre de Moraes toma posse no Supremo nessa Quarta-Feira”; Jornal Folha de S. Paulo: 

“Com Alexandre de Moraes, STF decide alinhado a teses do governo federal”; Jornal O Globo: 

“Alexandre de Moraes rejeita ações sobre pedidos de impeachment de Temer”; Jornal Folha de 

S. Paulo: “Câmara rejeita denúncia e livra Temer de responder a processo no Supremo”. 

Observando as manchetes supracitadas, dá para perceber, de forma bastante clara, que os 

assuntos explanados nelas são correspondentes a letra do remix. Sendo assim, podemos concluir 

que as respectivas incorporações ocorreram porque os produtores do vídeo em estudo queriam 

mostrar, a partir de fontes distintas (manchete de diferentes jornais), que tudo aquilo que estava 

acontecendo era um grande pacto contra o governo daquela época. Juntar notícias correlatas 

com a letra do remix foi uma forma de expor que tudo aquilo foi uma conspiração.   

 Outro evento incorporado ao remix corresponde a Tomada 6. Organizada por números 

(a contar do 73 até o 86) a Tomada 6 diz respeito a fragmentos da “dancinha do impeachment”, 

coreografia produzida e encenada pelo grupo cearense Consciência Patriótica. A dança, cujos 

passos foram disponibilizados na página do Facebook do grupo produtor, foi apresentada na 

Praia de Iracema (no Estado do Ceará) como um ato de protesto contra o governo Dilma. Nos 

momentos em que surgem no vídeo, as imagens se relacionam com solos de guitarra e com o 

verso “Com o Supremo com tudo”. Um detalhe interessante que observamos é que as inserções 

foram feitas de modo que parece que as pessoas estão dançando ao som da música do remix; a 

coreografia está em perfeita sincronia com a canção. Sendo assim, concluímos que tais imagens 

foram inseridas no video com vistas a mostrar a equivalência com a letra da música. Se a letra 

trata de um acordo nacional para retirar do poder o governo daquele momento, nada mais 

coerente que apresentar um grupo de pessoas (representando o povo brasileiro) dançando em 
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protesto contra aquele mesmo governo. É como se o grupo produtor do remix quisesse mostrar 

que a população brasileira também estava a favor do Grande Acordo Nacional.  

 A Tomada 7 (que vai desde o quadro de número 87 até o 100) corresponde à última 

inserção imagética realizada pelo grupo Os Trabalhista. Para estabelecer relações com o refrão 

da música, o grupo incorpora ao remix algumas imagens do videoclipe “Invasion of the Body 

Snatchers”, da banda The Dead Billies. Mas um detalhe que chama a atenção neste momento 

do remix são as modificações feitas nas imagens. As cabeças das pessoas exibidas nas imagens 

foram substituídas por faces de alguns políticos/ex-políticos e de representantes do Supremo 

Tribunal Federal. Então, observando as partes editadas do video e atentando para o que é 

cantado no momento em que elas aparecem, tiramos as seguintes conclusões: os fragmentos do 

videoclipe “Invasion of the Body Snatchers” foram incorporados ao remix porque alude a uma 

invasão de ladrão de corpos, ou invasão alienígena. Quanto a edição das imagens, acreditamos 

que elas aconteceram porque o grupo produtor queria mostrar quem eram “as pessoas 

invasoras”. Juntando o que se ver com o que se canta, ou seja, as imagens aos versos do refrão 

que diziam “Com o Supremo com tudo” (repetido três vezes) e “Com tudo, aí parava tudo. 

Delimitava onde está” constatamos que a intenção dos Trabalhistas era mostrar a cara dos 

envolvidos no Grande Acordo Nacional, e ainda destacar o quanto eles estavam felizes, já que 

todos estão sorrindo.   

 As últimas imagens incorporadas ao remix não estabelecem relação direta com a letra 

da música. As Tomadas 7 e 8, compostas apenas por elementos verbais (créditos e indicação de 

fontes) são apresentadas no final do video e no momento em que elas surgem o que se ouve são 

sons de guitarras, aplausos e gritos. No que tange as imagens, acreditamos que elas foram 

inseridas com vistas a informar os nomes das pessoas envolvidas na produção do vídeo, (e o 

que cada um fez), como também mostrar as fontes utilizadas para que o remix ficasse pronto. 

Já o som (gritos da plateia), acreditamos que ele foi incorporado de modo metafórico, como 

demonstração de apoio ao Grande Acordo Nacional, como se as pessoas tivessem aclamando o 

pacto realizado para destituir do poder o governo daquela época.  

 Nessa perspectiva, as relações intertextuais (considerando a letra da música associadas 

a cada uma das incorporações) se dão da seguinte maneira: quanto à forma entendemos que se 

trata de uma paráfrase, tendo em vista que os produtores do remix buscaram incorporar 

imagens (estáticas e dinâmicas) que representassem o sentido a letra da música.  Imagens, que 

de alguma forma, reproduzissem tudo aquilo que estava sendo cantado. Em relação à função, 

consideramos que estamos diante de uma paráfrase positiva já que cada imagem inserida (de 
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acordo com nossas percepções) reafirma o sentido expresso na letra da canção. Portanto, todas 

as incorporações (Tomadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) encontram-se no quadrante 2.  

 

Gráfico 12:  Relações Intertextuais entre a letra da música e as imagens incorporadas. 

 
Fonte: Adaptado de Mozdzenski (2013). 

 
 
 

Há explicitude quanto à forma e aproximação quanto à função. Todos os fragmentos 

(imagens) utilizados no remix apresentam indicação das fontes (o texto de origem foi 

expressamente citado) e foram incorporados com o propósito de reiterar aquilo que foi 

apresentado em forma de canção. Dito de outro modo, todas as imagens foram inseridas com 

intuito de mostrar a proximidade existente entre o que se ouve e o que se vê.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No início do nosso trabalho tínhamos como propósito observar a constituição do remix 

“Acordo Nacional” a fim de realizar uma análise que abrangesse tanto os aspectos multimodais 

quanto intertextuais. Com base em nossas intenções, formulamos então o nosso principal 

objetivo que era analisar os recursos multimodais e as relações intertextuais utilizados no vídeo 

remix político. De forma específica queríamos descrever os recursos de contato, distância social 

e perspectiva propostos pela categoria interativa da GDV bem como compreender as relações 

intertextuais em um contínuo, considerando a sua forma e função. 

 Para nortear a nossa pesquisa, formulamos então duas perguntas: Como os recursos 

multimodais, quanto à relação sócio-interativa entre os participantes representados nas imagens 

e os seus espectadores, são abordados no remix político em análise? E, quanto a forma e à 

função, quais relações intertextuais são apresentadas para se fazer jus ao processo do presente 

remix? A primeira pergunta nos direcionava para entendermos a relação sócio interativa entre 

os participantes de uma imagem e os seus observadores. A segunda nos conduzia a entender os 

significados das relações intertextuais (ora implícitas, ora explicitas).   

 Considerando que a análise de textos multimodais demanda uma sistematização, 

utilizamos como arcabouço teórico os pressupostos de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) 

dispostos na GDV e um novo modelo de análise das relações intertextuais, proposto por 

Mozdzenski (2013). A GDV, com base na LSF de Halliday (1994), nos forneceu os subsídios 

necessários para investigarmos estruturas multimodais enquanto que o conjunto de ideias 

apresentado por Mozdzenski (2013) nos orientou quanto a análise dos elementos intertextuais.  

 Considerando a dinamicidade do nosso objeto de estudo (um vídeo remix), buscamos 

mecanismos e categorias que nos orientasse na análise de imagens em movimento. A partir dos 

pressupostos de Iedema (2001), Baldry e Thibault (2006) e O’Halloran (2004), conhecemos 

quatro categorias de análise: O Quadro, A Tomada (ou Mise-en-scène), a Cena e a Sequência. 

De posse dessa informação, elegemos a Tomada, pois a julgamos como suficiente para dar 

conta daquilo que desejávamos investigar. A Tomada tornou-se, então, o princípio de nossas 

indagações. A partir delas (já que o vídeo foi dividido em 9 Tomadas) buscamos respostas para 

as nossas perguntas. Dessa forma, respaldados nos autores citados nessa seção, pudemos 

colocar em prática os nossos objetivos. 

Então, fundamentados na GDV, empreendemos a primeira parte da análise. Nessa etapa 

tínhamos o propósito de pôr em prática a ideia descrita em nosso primeiro objetivo específico 

que, como já dissemos anteriormente, era “descrever os recursos de contato, distância social e 
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perspectiva propostos pela categoria interativa da GDV” e a partir daí buscar respostas para o 

nosso primeiro questionamento que era “Como os recursos multimodais, quanto à relação 

sócio-interativa entre os participantes representados nas imagens e os seus espectadores, são 

abordados no remix político em análise”? 

As orientações fornecidas por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) contribuíram 

significativamente neste primeiro momento, suas diretrizes nos fizeram perceber que cada 

inserção (corte/colagem) feita pelos produtores do remix analisado tinha uma finalidade, sendo 

assim, descreveremos a seguir os resultados obtidos a partir de nossas observações. 

O remix que analisamos é permeado por elementos multimodais, em sua constituição há 

imagens, sons e textos, elementos estes, que segundo as nossas percepções, foram unidos com 

algum propósito. Mas qual? A partir da categoria interativa da GDV, especificamente a partir 

da descrição dos aspectos de Contato, Distância Social e Perspectiva inferimos o seguinte: 

As Tomadas observadas não apresentam estabilidade quanto aos aspectos inerentes a categoria 

interativa, elas variam, e por isso o resultado que apresentamos aqui representa a maioria.  

No que diz respeito ao Contato, prevaleceu o olhar de oferta. Na maior parte das 

Tomadas analisadas os participantes representados nas imagens não olham em direção ao seu 

espectador, o que implica dizer que eles estão ali para serem contemplados. Que não são 

sujeitos, mas sim objetos, por esta razão não podem se relacionar de forma pessoal com aqueles 

que os observam. 

Quanto a Distância Social percebemos um equilíbrio entre os planos aberto e fechado. 

Conforme as nossas impressões, os dois planos aparecem de forma igualitária, isto é, foram 

observados na mesma quantidade de Tomadas, não havendo assim supremacia de um em 

relação ao outro. Nas Tomadas em que o plano aberto está em evidência, os participantes 

representados foram enquadrados expondo todo o corpo, o que sugere distanciamento entre 

estes e os seus espectadores. Nas Tomadas em que o plano fechado está em destaque, as 

pessoas exibidas nas imagens foram retratadas mostrando apenas a parte superior do seu corpo 

(cabeça e ombros), o que denota familiaridade entre elas e os seus observadores, podendo estes 

perceber as emoções vividas/sentidas por aquelas.  

No tocante a Perspectiva predominou o ângulo oblíquo. Observando as Tomadas de 

forma genérica percebemos que os participantes representados, em grande parte das imagens, 

foram dispostos em diagonal, isto é, representados de perfil, o que sugere desatenção e/ou 

indiferença em relação aos seus expectadores e ao mundo externo. Importando para eles apenas 

aquele universo retratado nas imagens.   
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 Respondendo ao nosso primeiro questionamento, podemos dizer que: O fragmento que 

remete ao Pronunciamento de Gregório, os Trecho do filme “The Wonders – O sonho não 

acabou”, os trechos do áudio que divulgou a Conversa entre Sérgio Machado e Romero Jucá, o 

fragmento que traz a imagem de Eduardo Cunha tocando bateria, a incorporação de várias 

Manchetes de Jornais, algumas partes da “dancinha do impeachment”, bem como a inserção de 

trechos do videoclipe “Invasion of the Body Snatchers”, foi tudo posto de maneira intencional, 

com vista a produzir efeitos de sentido.  

 O Contato (olhar) da maioria dos participantes representados nas imagens, requisitava 

contemplação. A Distância Social apresentou um ponto de equilíbrio e mostrou que uma parte 

significativa dos participantes foi exibida de forma mais próxima e outra de forma mais distante. 

A Perspectiva revelou dispersão por partes das pessoas representadas nas imagens. Sendo 

assim, observamos que, de modo geral, os participantes representados nas imagens não 

buscaram interagir com os seus expectadores. Concluímos assim que os recursos multimodais 

foram abordados de modo a nos mostrar que os participantes representados nas imagens não 

requisitavam um estabelecimento de relação pessoal, ao invés disso queriam mostrar 

indiferença ao mundo externo, para eles o que importava era o desfecho daquela situação 

mensurada no remix, ou seja, O Grande Acordo Nacional que culminou no processo de 

Impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff.  

 Encerrando as considerações sobre essa primeira parte da análise podemos dizer então 

que a remixagem serviu como ferramenta de crítica. Mais ainda, que o remix está a serviço dos 

desempoderados, trata-se de um vídeo de resistência e de contestação. Destarte, Os Trabalhistas 

recorreram a prática do remix para mostrar a sua ideologia. De modo muito peculiar, em tom 

de humor, o grupo censurou O Grande Acordo Nacional, deixando claro para o Brasil o seu 

posicionamento a favor do governo daquela época. 

 Para a segunda parte da análise recorremos as contribuições de Mozdzenski (2013) que 

apresentou uma proposta inovadora para estudos de fenômenos intertextuais. Neste segundo 

momento almejávamos desenvolver o pensamento apresentado como segundo objetivo, isto é: 

“compreender as relações intertextuais em um contínuo, considerando a sua forma e função”, 

para isso elaboramos a nossa segunda pergunta: “E, quanto a forma e à função, quais relações 

intertextuais são apresentadas para se fazer jus ao processo do presente remix? Lembramos que 

os aportes teóricos serviram de fundamento para a análise das Tomadas e também da letra da 

música. A seguir apresentamos as respostas para o segundo questionamento, isto é, os 

resultados da segunda etapa da análise. As Tomadas, assim como ocorreu na primeira etapa, 
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foram consideradas como unidade de análise, isto é, partimos delas para realizar nossas 

observações quanto as relações intertextuais.  

 Considerando as relações intertextuais existentes no remix estudado percebemos o 

seguinte: No que diz respeito à função observamos que das sete Tomadas analisadas, cinco são 

citações diretas e duas são paráfrases. Foram consideradas citações diretas aquelas cujo o 

conteúdo estava análogo ao texto-fonte e paráfrases aquelas na qual o texto de origem foi 

reformulado. Em relação à forma percebemos mais variações, havendo três ocorrências de 

paródia/sátira, duas citações negativas, uma citação positiva e uma paráfrase positiva. 

Foram classificadas como paródia/sátira aquelas incorporações cujos conteúdos foram 

utilizados com vistas a desqualificar/criticar o texto-fonte, como citações negativas aquelas 

inserções que tinham o intuito de distorcer/deturpar o texto de origem, como citação positiva 

aquela anexação usada para dar credibilidade a voz alheia e como paráfrase positiva aquela 

integração utilizada para reiterar, de modo favorável, o que já havia sido dito antes. Nesse 

sentido a análise demonstrou que todas as Tomadas apresentam explicitude quanto à forma, o 

que significa que em todas as ocorrências o texto-fonte foi expressamente citado. Em relação à 

função, cinco Tomadas apresentam distanciamento entre a voz do autor citante em relação a 

voz do autor citado, enquanto duas apresentam aproximação. Nas que indicam 

distanciamento o texto-fonte é desqualificado, distorcido, já nas que indicam aproximação a 

voz do autor citado recebe notoriedade, é usada como garantia de autoridade.  

 No tocante a letra da música que atravessa todo o remix observamos o seguinte: quanto 

à forma concluímos que se trata de uma citação direta, pois aquilo que ouvimos enquanto o 

vídeo passa é o mesmo que se ver no texto-fonte (conversa entre Sérgio Machado e Romero 

Jucá). O único detalhe que diverge é a quantidade de informação contida no texto citado em 

relação ao texto-fonte. A conversa na íntegra vai muito além do que foi mostrado no video, o 

conteúdo é muito mais abrangente, no entanto, os produtores do remix fizeram menção apenas 

de uma pequena parte. Um detalhe importante a respeito do conteúdo que se tornou letra do 

remix, e que tornamos a mencionar, é a origem dele. Trata-se de um texto que foi divulgado de 

forma oculta, portanto, quando falamos em citação direta estamos considerando o modelo de 

análise apresentado por Mozdzenski (2013). O texto foi citado de forma direta pois não houve 

alteração em relação ao texto-fonte (áudio divulgado), apenas supressão de algumas 

informações. No que tange à função inferimos que se trata de uma citação negativa, pois 

acreditamos que os fragmentos utilizados na composição da letra do remix teve denotação 

pejorativa, isto é, foram utilizados com o propósito de desqualificar o texto-fonte, pois o sentido 

explicitado na conversa (texto-fonte) difere do que foi expresso pelos Trabalhistas no remix. 
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Na conversa, a ideia era articular um pacto contra o governo Dilma, no remix, segundo as nossas 

impressões, a ideia era se posicionar contra o pacto e a favor do governo. Nessa perspectiva, a 

letra da música se encontra no quadrante 4, onde a forma se manifesta de maneira explícita já 

que o texto-fonte foi citado, e a função se expressa de modo distante, tendo em vista que os 

sentidos expressos pelos produtores do remix e contidos no diálogo, apresentam divergências.  

 Observando as relações intertextuais que se efetivam entre a letra da música e as 

incorporações imagéticas, audiovisuais e textuais, concluímos o seguinte: No que concerne à 

forma, entendemos que se trata de uma paráfrase, em relação à função inferimos estar diante 

de uma paráfrase positiva. Chegamos a essa conclusão porque entendemos que todas as 

inserções foram feitas com o propósito de reafirmar o sentido evidenciado na letra da canção. 

O que implica dizer que os produtores do remix preocuparam-se em juntar elementos que se 

relacionassem, de alguma forma, com os versos da composição sonora. Isto posto, entendemos 

que todas as Tomadas (usadas para estabelecer relação com a canção) se encontram no 

quadrante 2, revelando assim explicitude quanto à forma e aproximação quanto à função, visto 

que todas as imagens incorporadas estavam referenciadas e havia proximidade entre elas e a 

música. Em outras palavras, as vozes dos produtores da canção estavam em consonância com 

as vozes representadas nas imagens.  

Em resposta ao segundo questionamento usaremos o recurso da redundância, isto é, 

repetiremos a mesma explicação utilizada como resposta para a primeira pergunta, pois esse é 

o nosso entendimento. Desse modo dizemos então que as relações intertextuais também foram 

apresentadas de modo a apontar um posicionamento do grupo Os Trabalhistas. Acreditamos 

que a inserção de cada elemento ao vídeo, foi uma forma do grupo externar o seu pensamento 

e mostrar de que lado estava. Em nossa concepção, essa foi a maneira que eles encontraram 

para dizer que não apoiavam O Grande Acordo Nacional. Sendo assim, para as duas perguntas 

apresentadas, temos a mesma resposta, pois defendemos que o grupo produziu o remix com 

vistas a se posicionar a favor do governo daquela época.  

 Após apresentar nossas conclusões, é chegado o momento de apontar as contribuições 

provenientes da pesquisa. Tínhamos a missão de analisar um remix político sobre a perspectiva 

da categoria interativa proposta pela GDV e ainda de compreender as relações intertextuais 

contidas nele. Assim fizemos, e, apesar de termos encontrado alguns obstáculos no caminho, 

afirmamos que o resultado trouxe contribuições significativas para nós, autores deste trabalho, 

e trará para pessoas que tenham o interesse em investigar algo relativo ao que foi apresentado 

aqui. Para nós foi relevante porque nos fez perceber o quanto uma imagem (no caso da nossa 

pesquisa, uma imagem dinâmica) pode significar e também por tornar o nosso grau de 
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criticidade mais elevado. Para outras pessoas (pesquisadores de mesma área, de áreas afins, 

futuros pesquisadores e até professores) será importante pois o objeto de análise escolhido (um 

remix) ainda é pouco discutido, então a abordagem trazida aqui ampliará as possibilidades de 

estudos e discussões acerca da temática desenvolvida.  
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